
 

“Този документ е създаден в рамките на ДБФП

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”

в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014

 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ЗА КЛАСИРАНЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на 
строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна 
3 (три) многофамилни жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014
Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферни райони-2” 

Днес, 05.06.2019 г. от 

администрация – Попово, адрес 

Стамболийски” № 1 се проведе заседание на Комисия, 

309/27.05.2019 г. на Кмета на Община Попово, за провеждане на обществена поръчка с 

горепосочения предмет. 

 
Комисията е в състав: 
Председател:  Добрин Добрев 

Община Попово;  

Членове:  
1. Георги Пенчев – гл. експерт в дирекция „Финансово стопански дейности и управление 

на собствеността“ в Община Попово;

2. Нина Антонова – гл. специалист в дирекция „Териториално селищно устройство, 

екология и транспорт” в Община Попово;

Комисията продължи своята работа и 

офертите на участниците, по реда на тяхното постъпване:

 1. „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ 
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

на участника, като пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника

разглеждането на електронния ЕЕДОП, който е записан на диска. Комисията уст

документа е подписан електронен подпис съгласно изискванията на документацията за 

участие в обществената поръчка от Емануил Серафимов. Комисията разгледа част втора 

„Информация за икономическия оператор” и провери в търговския регистър по 

посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП е подписан от лице, което има представителна власт. След 

извършената проверка се установи, че същия е подписан от лице, което има 

представителна власт в съответствие с .

Комисията пристъпи към разглеждане на документа по същество и не у

наличие на грешки или непълноти при попълването на документа. По отношение на 

изискванията в документацията относно годността на участника, комисията извърши 
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“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.002-0002-С01 по проект „Подобряване на енергийната 

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014

 

УТВЪРДИЛ: …………………………
Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

 
ДАТА: …………………………

 

П Р О Т О К О Л  № 2 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ЗА КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
С ПРЕДМЕТ: 

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на 
строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна 
3 (три) многофамилни жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014
Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

г. от 10:00 часа в залата на ЦАУИ ет. 1 на Общинска 

Попово, адрес – обл. Търговище, гр. Попово, ул. ”Александър 

Стамболийски” № 1 се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № З

г. на Кмета на Община Попово, за провеждане на обществена поръчка с 

Добрин Добрев – ст. юрисконсулт в дирекция „Обща администрация” в 

гл. експерт в дирекция „Финансово стопански дейности и управление 

на собствеността“ в Община Попово; 

гл. специалист в дирекция „Териториално селищно устройство, 

екология и транспорт” в Община Попово; 

продължи своята работа и пристъпи към разглеждане по същество на 

офертите на участниците, по реда на тяхното постъпване: 

СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ“ ООД: 
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

, като пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника

разглеждането на електронния ЕЕДОП, който е записан на диска. Комисията уст

документа е подписан електронен подпис съгласно изискванията на документацията за 

участие в обществената поръчка от Емануил Серафимов. Комисията разгледа част втора 

„Информация за икономическия оператор” и провери в търговския регистър по 

ият ЕИК, дали ЕЕДОП е подписан от лице, което има представителна власт. След 

извършената проверка се установи, че същия е подписан от лице, което има 

представителна власт в съответствие с . 

Комисията пристъпи към разглеждане на документа по същество и не у

наличие на грешки или непълноти при попълването на документа. По отношение на 

изискванията в документацията относно годността на участника, комисията извърши 

 

по проект „Подобряване на енергийната 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”. 

………………………… 
Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

ДАТА: ………………………… 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ЗА КЛАСИРАНЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на 
строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 
3 (три) многофамилни жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, 
Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

:00 часа в залата на ЦАУИ ет. 1 на Общинска 

обл. Търговище, гр. Попово, ул. ”Александър 

назначена със Заповед № З-19-

г. на Кмета на Община Попово, за провеждане на обществена поръчка с 

ст. юрисконсулт в дирекция „Обща администрация” в 

гл. експерт в дирекция „Финансово стопански дейности и управление 

гл. специалист в дирекция „Териториално селищно устройство, 

пристъпи към разглеждане по същество на 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

, като пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника и започна 

разглеждането на електронния ЕЕДОП, който е записан на диска. Комисията установи, че 

документа е подписан електронен подпис съгласно изискванията на документацията за 

участие в обществената поръчка от Емануил Серафимов. Комисията разгледа част втора 

„Информация за икономическия оператор” и провери в търговския регистър по 

ият ЕИК, дали ЕЕДОП е подписан от лице, което има представителна власт. След 

извършената проверка се установи, че същия е подписан от лице, което има 

Комисията пристъпи към разглеждане на документа по същество и не установи 

наличие на грешки или непълноти при попълването на документа. По отношение на 

изискванията в документацията относно годността на участника, комисията извърши 



 

“Този документ е създаден в рамките на ДБФП

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”

в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейс
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управл

проверка за наличие на валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК)

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. 
удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,

лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка 

на съответствието и упражняване на строителен надзор,

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурир

валидни. Участникът отговаря на

и други изисквания поставени от Възложителя

2. „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД
Комисията пристъпи към разглеждане на 

на участника, като пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника

разглеждането на електронния ЕЕДОП, който е записан на диска. Комисията установи, че 

документа е подписан електронен подпис съгласно изис

участие в обществената поръчка от Марин Младенов. Комисията разгледа част втора 

„Информация за икономическия оператор” и провери в търговския регистър по 

посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП е подписан от лице, което има представителна 

извършената проверка се установи, че същия е подписан от лице, което има 

представителна власт. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документа по същество и не установи 

наличие на грешки или непълноти при попълването на документа. По отношение 

изискванията в документацията относно годността на участника, комисията извърши 

проверка за наличие на валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК)

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. 
удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,

лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка 

на съответствието и упражняване на строителен надзор,

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията и лицензиите са 

валидни. Участника отговаря на

други изисквания поставени от Възложителя

3. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕНЕРДЖИ“: 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

на участника, като най напред започна с разглеждането на документите по чл. 37, ал.4 от 

ППЗОП тъй като участникът е обединение. Участникът е представил Договор за 

консорциум, както и Анекс към рамковия договор за консорциум, в който се съдържа 

актуалната информация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка. В анекса е посочено лице, което да представлява обединението, както и правата и 

задълженията на партньорите, разпределението на отговорността, както и дейностите, 
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рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.002-0002-С01 по проект „Подобряване на енергийната 

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
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отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014

валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за 

нален строителен контрол (ДНСК) по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от
25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 

ните проекти и/или упражняване на строителен надзор,

лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка 

и упражняване на строителен надзор, в публичния регистър на ДНСК, 

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията и лицензиите са 

валидни. Участникът отговаря на критериите за подбор, изискванията за лично състояние 

изисквания поставени от Възложителя. 

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД: 
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

, като пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника

разглеждането на електронния ЕЕДОП, който е записан на диска. Комисията установи, че 

документа е подписан електронен подпис съгласно изискванията на документацията за 

участие в обществената поръчка от Марин Младенов. Комисията разгледа част втора 

„Информация за икономическия оператор” и провери в търговския регистър по 

посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП е подписан от лице, което има представителна 

извършената проверка се установи, че същия е подписан от лице, което има 

Комисията пристъпи към разглеждане на документа по същество и не установи 

наличие на грешки или непълноти при попълването на документа. По отношение 

изискванията в документацията относно годността на участника, комисията извърши 

валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от
25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,

твие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка 

на съответствието и упражняване на строителен надзор, в публичния регистър на ДНСК, 

е на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията и лицензиите са 

варя на критериите за подбор, изискванията за лично състояние и 

изисквания поставени от Възложителя. 

„КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

, като най напред започна с разглеждането на документите по чл. 37, ал.4 от 

ППЗОП тъй като участникът е обединение. Участникът е представил Договор за 

консорциум, както и Анекс към рамковия договор за консорциум, в който се съдържа 

участие в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка. В анекса е посочено лице, което да представлява обединението, както и правата и 

задълженията на партньорите, разпределението на отговорността, както и дейностите, 

 

по проект „Подобряване на енергийната 

,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

кия съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

яващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”. 

валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за 

по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от 

за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 

ните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или валиден 

лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка 

в публичния регистър на ДНСК, 

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

а и в двата регистъра, като удостоверенията и лицензиите са 

критериите за подбор, изискванията за лично състояние 

документите, съдържащи се в опаковката 

, като пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника и започна 

разглеждането на електронния ЕЕДОП, който е записан на диска. Комисията установи, че 

кванията на документацията за 

участие в обществената поръчка от Марин Младенов. Комисията разгледа част втора 

„Информация за икономическия оператор” и провери в търговския регистър по 

посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП е подписан от лице, което има представителна власт. След 

извършената проверка се установи, че същия е подписан от лице, което има 

Комисията пристъпи към разглеждане на документа по същество и не установи 

наличие на грешки или непълноти при попълването на документа. По отношение на 

изискванията в документацията относно годността на участника, комисията извърши 

валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за 

по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от 

за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или валиден 

твие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка 

в публичния регистър на ДНСК, 

е на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията и лицензиите са 

критериите за подбор, изискванията за лично състояние и 

„КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

, като най напред започна с разглеждането на документите по чл. 37, ал.4 от 

ППЗОП тъй като участникът е обединение. Участникът е представил Договор за 

консорциум, както и Анекс към рамковия договор за консорциум, в който се съдържа 

участие в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка. В анекса е посочено лице, което да представлява обединението, както и правата и 

задълженията на партньорите, разпределението на отговорността, както и дейностите, 



 

“Този документ е създаден в рамките на ДБФП

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”

в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейс
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управл

които всеки член ще изпълнява. С това са спазени изискванията на възложителя относно 

участие на обединения в процедурата. 

Комисията пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника

разглеждането на трите броя електронен ЕЕДОП, които са записани на диска. Комисията 

установи, че документите са подписани с електронен подпис съгласно изискванията на 

документацията за участие в обществената поръчка както следва: за „Лайф енерджи” ООД 

от Кънчо Паскалев – управител и съдружник и Галина Паскалева 

енерджи” ООД, за „Мултипекс инженеринг” ЕООД от Кънчо Паскалев 

„Мултиплекс инженеринг” ЕООД и за ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг 

лайф енерджи” ЕЕДОП е подписан от Кънчо Паскалев 

Комисията разгледа част втора „Ин

търговския регистър по посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП са подписани от лице, което има 

представителна власт. След извършената проверка се установи, че изискванията са 

спазени и ЕЕДОП са подписани с електронен подп

власт. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по същество и не установи 

наличие на грешки или непълноти

документацията относно годността на участника, комисията и

на валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от
02-20-25 от 3 декември 2012 г. 
вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,

съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение

и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор,

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията и лицензиите са 

валидни. Участникът отговаря на

и други изисквания поставени от Възложителя

4. „ЕН ЕКСПЕРТ” ДЗЗД
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

на участника, като най напред започна с разглеждането на документите по чл. 37, ал.4 от 

ППЗОП тъй като участникът е обединение. Участникът е представил Договор за 

консорциум, както и Анекс към рамковия договор за консорциум, в който се съдържа 

актуалната информация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка. В анекса е посочено лице, което да представлява обединението, както и правата и 

задълженията на партньорите, разпределението на отговорността, както и дейностите, 

които всеки член ще изпълнява. С това са спазени изискванията на възложителя относно 

участие на обединения в процедурата. 

Комисията пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника

разглеждането на трите броя електронен ЕЕДОП, които са записани на диска. Комисията 

установи, че документите са подписани с електронен подпис съгласно изискванията на 

документацията за участие в обществената поръчка както следва: за „Копилинк” ЕООД от 

Евгени Иванов – управител за „Институт за управление на програми и проекти” ООД от 

Петя Донова и Димитър Донов 

от Кирил Апостолов, който съгласно Анекса към договора за обединение представлява 

 

www.eufunds.bg 
рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.002-0002-С01 по проект „Подобряване на енергийната 

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014

нява. С това са спазени изискванията на възложителя относно 

участие на обединения в процедурата.  

Комисията пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника

разглеждането на трите броя електронен ЕЕДОП, които са записани на диска. Комисията 

анови, че документите са подписани с електронен подпис съгласно изискванията на 

документацията за участие в обществената поръчка както следва: за „Лайф енерджи” ООД 

управител и съдружник и Галина Паскалева – съдружник в „Лайф 

ОД, за „Мултипекс инженеринг” ЕООД от Кънчо Паскалев 

„Мултиплекс инженеринг” ЕООД и за ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг 

лайф енерджи” ЕЕДОП е подписан от Кънчо Паскалев – представляващ обединението . 

Комисията разгледа част втора „Информация за икономическия оператор” и провери в 

търговския регистър по посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП са подписани от лице, което има 

представителна власт. След извършената проверка се установи, че изискванията са 

спазени и ЕЕДОП са подписани с електронен подпис от лица имащи представителна 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по същество и не установи 

или непълноти при попълването им. По отношение на изискванията в 

документацията относно годността на участника, комисията извърши проверка за наличие 

валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за национален 

по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от
25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удо

вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или валиден лиценз (в 

съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение

и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор, в публичния регистър на ДНСК, 

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията и лицензиите са 

валидни. Участникът отговаря на критериите за подбор, изискванията за лично състояние 

вания поставени от Възложителя. 

„ЕН ЕКСПЕРТ” ДЗЗД 
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

, като най напред започна с разглеждането на документите по чл. 37, ал.4 от 

ППЗОП тъй като участникът е обединение. Участникът е представил Договор за 

консорциум, както и Анекс към рамковия договор за консорциум, в който се съдържа 

участие в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка. В анекса е посочено лице, което да представлява обединението, както и правата и 

задълженията на партньорите, разпределението на отговорността, както и дейностите, 

нява. С това са спазени изискванията на възложителя относно 

участие на обединения в процедурата.  

Комисията пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника

разглеждането на трите броя електронен ЕЕДОП, които са записани на диска. Комисията 

анови, че документите са подписани с електронен подпис съгласно изискванията на 

документацията за участие в обществената поръчка както следва: за „Копилинк” ЕООД от 

управител за „Институт за управление на програми и проекти” ООД от 

ова и Димитър Донов – управители, а по отношение на ДЗЗД ЕЕДОП е подписан 

от Кирил Апостолов, който съгласно Анекса към договора за обединение представлява 

 

по проект „Подобряване на енергийната 

,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

кия съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

яващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”. 

нява. С това са спазени изискванията на възложителя относно 

Комисията пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника и започна 

разглеждането на трите броя електронен ЕЕДОП, които са записани на диска. Комисията 

анови, че документите са подписани с електронен подпис съгласно изискванията на 

документацията за участие в обществената поръчка както следва: за „Лайф енерджи” ООД 

съдружник в „Лайф 

ОД, за „Мултипекс инженеринг” ЕООД от Кънчо Паскалев – управител на 

„Мултиплекс инженеринг” ЕООД и за ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – 

представляващ обединението . 

формация за икономическия оператор” и провери в 

търговския регистър по посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП са подписани от лице, което има 

представителна власт. След извършената проверка се установи, че изискванията са 

ис от лица имащи представителна 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по същество и не установи 

при попълването им. По отношение на изискванията в 

звърши проверка за наличие 

валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за национален 

по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от Наредба № РД-
за условията и реда за издаване на удостоверение за 

вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на 

или валиден лиценз (в 

съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение 

и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка на 

в публичния регистър на ДНСК, 

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията и лицензиите са 

критериите за подбор, изискванията за лично състояние 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

, като най напред започна с разглеждането на документите по чл. 37, ал.4 от 

ППЗОП тъй като участникът е обединение. Участникът е представил Договор за 

консорциум, както и Анекс към рамковия договор за консорциум, в който се съдържа 

участие в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка. В анекса е посочено лице, което да представлява обединението, както и правата и 

задълженията на партньорите, разпределението на отговорността, както и дейностите, 

нява. С това са спазени изискванията на възложителя относно 

Комисията пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника и започна 

разглеждането на трите броя електронен ЕЕДОП, които са записани на диска. Комисията 

анови, че документите са подписани с електронен подпис съгласно изискванията на 

документацията за участие в обществената поръчка както следва: за „Копилинк” ЕООД от 

управител за „Институт за управление на програми и проекти” ООД от 

управители, а по отношение на ДЗЗД ЕЕДОП е подписан 

от Кирил Апостолов, който съгласно Анекса към договора за обединение представлява 



 

“Този документ е създаден в рамките на ДБФП

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”

в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейс
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управл

консорциума. Комисията разгледа част втора „Информация за икономическия оператор” и 

провери в търговския регистър по посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП са подписани от лице, 

което има представителна власт. След извършената проверка се установи, че изискванията 

са спазени и ЕЕДОП са подписани с електронен подпис от лица имащи представителна 

власт. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по същество и не установи 

наличие на грешки или непълноти

документацията относно годността на участника, комисията извърши проверка за наличие 

на валидно удостоверение, и

строителен контрол (ДНСК) по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от
02-20-25 от 3 декември 2012 г. 
вписване в регистъра на консултантите за

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,

съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение 

и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.)

съответствието и упражняване на строителен надзор,

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисият

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостовере

валидни . Участникът отговаря на

и други изисквания поставени от Възложителя

5. „ТСТ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ” ЕООД
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

на участника, но при изваждането на електронния носител 

същия е механично повреден, като е счупен наполовина. Комисията направи опит да 

пусне диска но четящото устройство не можа да възпроизведе диска. Комисията видя, че 

към документите е приложен ЕЕДОП на хартиен носител и го разгледа, но установи 

липсва подпис и свеж печат на регламентираните за това места. Поради тези причини, 

спазвайки разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и указанията на възложителя, разписани в 

документацията за участие в обществената поръчка, комисията счете, че при така 

представените документи няма как по безспорен начин да установи дали участника 

отговаря на критериите за подбор, изискванията за лично състояние и други 

поставени от Възложителя. 

6. „КИМТЕКС ЛС“ ООД
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

на участника, като пусна диска, съдържащ се в опаковката на участни

разглеждането на електронния ЕЕДОП, който е записан на диска. Комисията установи, че 

документа е подписан електронен подпис съгласно изискванията на документацията за 

участие в обществената поръчка от Соня Духлевска и Люмена Янкова. Комисията 

разгледа част втора „Информация за икономическия оператор” и провери в търговския 

регистър по посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП е подписан от лице, което има представителна 

власт. След извършената проверка се установи, че ЕЕДОП е подписан от лице, което има 

представителна власт. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документа по същество и не установи 

наличие на грешки или непълноти 

изискванията в документацията относно годността на участника, комисията извърши 

проверка за наличие на валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК)

 

www.eufunds.bg 
рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.002-0002-С01 по проект „Подобряване на енергийната 

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014

консорциума. Комисията разгледа част втора „Информация за икономическия оператор” и 

ския регистър по посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП са подписани от лице, 

което има представителна власт. След извършената проверка се установи, че изискванията 

са спазени и ЕЕДОП са подписани с електронен подпис от лица имащи представителна 

ъпи към разглеждане на документите по същество и не установи 

или непълноти при попълването им. По отношение на изискванията в 

документацията относно годността на участника, комисията извърши проверка за наличие 

валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за национален 

по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от
25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за 

вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или валиден лиценз (в 

съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение 

и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор, в публичния регистър на ДНСК, 

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисият

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията и лицензиите са 

отговаря на критериите за подбор, изискванията за лично състояние 

изисквания поставени от Възложителя. 

КОНСУЛТ” ЕООД 
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

, но при изваждането на електронния носител - диск от плика установи, че 

същия е механично повреден, като е счупен наполовина. Комисията направи опит да 

пусне диска но четящото устройство не можа да възпроизведе диска. Комисията видя, че 

към документите е приложен ЕЕДОП на хартиен носител и го разгледа, но установи 

липсва подпис и свеж печат на регламентираните за това места. Поради тези причини, 

разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и указанията на възложителя, разписани в 

документацията за участие в обществената поръчка, комисията счете, че при така 

представените документи няма как по безспорен начин да установи дали участника 

ите за подбор, изискванията за лично състояние и други 

„КИМТЕКС ЛС“ ООД 
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

, като пусна диска, съдържащ се в опаковката на участни

разглеждането на електронния ЕЕДОП, който е записан на диска. Комисията установи, че 

документа е подписан електронен подпис съгласно изискванията на документацията за 

участие в обществената поръчка от Соня Духлевска и Люмена Янкова. Комисията 

разгледа част втора „Информация за икономическия оператор” и провери в търговския 

регистър по посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП е подписан от лице, което има представителна 

власт. След извършената проверка се установи, че ЕЕДОП е подписан от лице, което има 

Комисията пристъпи към разглеждане на документа по същество и не установи 

или непълноти при попълването на документа. По отношение на 

изискванията в документацията относно годността на участника, комисията извърши 

валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от

 

по проект „Подобряване на енергийната 

,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

кия съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

яващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”. 

консорциума. Комисията разгледа част втора „Информация за икономическия оператор” и 

ския регистър по посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП са подписани от лице, 

което има представителна власт. След извършената проверка се установи, че изискванията 

са спазени и ЕЕДОП са подписани с електронен подпис от лица имащи представителна 

ъпи към разглеждане на документите по същество и не установи 

при попълването им. По отношение на изискванията в 

документацията относно годността на участника, комисията извърши проверка за наличие 

здадено от началника на Дирекцията за национален 

по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от Наредба № РД-
за условията и реда за издаване на удостоверение за 

оценяване на съответствието на 

или валиден лиценз (в 

съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение 

за извършване на оценка на 

в публичния регистър на ДНСК, 

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

нията и лицензиите са 

критериите за подбор, изискванията за лично състояние 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

диск от плика установи, че 

същия е механично повреден, като е счупен наполовина. Комисията направи опит да 

пусне диска но четящото устройство не можа да възпроизведе диска. Комисията видя, че 

към документите е приложен ЕЕДОП на хартиен носител и го разгледа, но установи 

липсва подпис и свеж печат на регламентираните за това места. Поради тези причини, 

разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и указанията на възложителя, разписани в 

документацията за участие в обществената поръчка, комисията счете, че при така 

представените документи няма как по безспорен начин да установи дали участника 

ите за подбор, изискванията за лично състояние и други изисквания 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката 

, като пусна диска, съдържащ се в опаковката на участника и започна 

разглеждането на електронния ЕЕДОП, който е записан на диска. Комисията установи, че 

документа е подписан електронен подпис съгласно изискванията на документацията за 

участие в обществената поръчка от Соня Духлевска и Люмена Янкова. Комисията 

разгледа част втора „Информация за икономическия оператор” и провери в търговския 

регистър по посоченият ЕИК, дали ЕЕДОП е подписан от лице, което има представителна 

власт. След извършената проверка се установи, че ЕЕДОП е подписан от лице, което има 

Комисията пристъпи към разглеждане на документа по същество и не установи 

при попълването на документа. По отношение на 

изискванията в документацията относно годността на участника, комисията извърши 

валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за 

по чл.166, ал.2, вр. ал.1, т.1 ЗУТ и чл.6 от 



 

“Този документ е създаден в рамките на ДБФП

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”

в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейс
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управл

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. 
удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,

лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка 

на съответствието и упражняване на строителен надзор,

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията

валидни. Участникът отговаря на

и други изисквания поставени от Възложителя

Предвид гореизложеното, 

следното: 

 

 

Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация, следва да представят на комисията нов 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

Изисканите документи следва да се представя

Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1, ет.1, ЦАУИ в срок от 5 /пет/ 

работни дни от получаване на настоящия протокол.

 

Председателят на комисията, закри нейното заседание и обяви, че следващото 

заседание ще се проведе след изтичане на срока за депозиране на изисканите документи

 

 

За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав, както следва:

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............................
                                /Добрин Добрев

 
 
ЧЛЕНОВЕ:         ................................
                               /Георги Пенчев

 

  ...............................

          /Нина Антонова

 

 

 

 

 

 

www.eufunds.bg 
рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.002-0002-С01 по проект „Подобряване на енергийната 

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014

25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на 

вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,

лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка 

на съответствието и упражняване на строителен надзор, в публичния регистър на ДНСК, 

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

ргийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията

отговаря на критериите за подбор, изискванията за лично състояние 

и от Възложителя.  

Предвид гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация, следва да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства настъпили след крайния срок за 

Изисканите документи следва да се представят в деловодството на Община 

Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1, ет.1, ЦАУИ в срок от 5 /пет/ 

работни дни от получаване на настоящия протокол. 

Председателят на комисията, закри нейното заседание и обяви, че следващото 

веде след изтичане на срока за депозиране на изисканите документи

За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав, както следва:

............................. 

Добрин Добрев/ 

................................ 

Георги Пенчев/ 

............................... 

Нина Антонова/   

 

по проект „Подобряване на енергийната 

,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

кия съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

яващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”. 

за условията и реда за издаване на 

вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или валиден 

лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка 

в публичния регистър на ДНСК, 

както и за наличие на валиден лиценз по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ в публичния регистър на 

ргийно развитие. При проверката комисията установи, че 

участника е вписан и фигурира и в двата регистъра, като удостоверенията и лицензиите са 

критериите за подбор, изискванията за лично състояние 

на основание чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП комисията взе 

Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства настъпили след крайния срок за 

т в деловодството на Община 

Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1, ет.1, ЦАУИ в срок от 5 /пет/ 

Председателят на комисията, закри нейното заседание и обяви, че следващото 

веде след изтичане на срока за депозиране на изисканите документи. 

За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав, както следва: 


