
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 
 

 

Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

във връзка с чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП) за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя от комисия назначена със Заповед № 1023/19.06.2017 година за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол 

по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с 

реализацията на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

година по четири обособени позиции“, открита с Решение № 1443/17.05.2017 година, 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 17.05.2017 година с уникален 

номер: 00814-2017-0007 и изменена с Решение № 1499/23.05.2017 година за одобряване 

на обявление за изменение или допълнителна информация. 

 

Комисията в състав:  

Председател: 

Марио Милов, началник на Отдел „Обществени поръчки“ – Община Враца. 

 

Членове: 

1. Нина Калеева, директор на Дирекция „Строителство и инфраструктура“ – 

Община Враца. 

2. Ваня Могиланска, главен експерт „Обществени поръчки“ в Отдел 

„Обществени поръчки“  – Община Враца. 

Провери допълнително представените на основание чл. 54, ал. 9 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) документи на участниците и 

установи: 

 

1. Участник – “ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ“ ООД, град София. 
 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 9100-621(9) от 

28.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 
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a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

2. Участник – “ИКАР КОНСУЛТ“ АД, град София. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 9100-621(3) от 

27.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Комисията предлага участника “ИКАР КОНСУЛТ“ АД, град София за 

отстраняване по Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град 

Враца“ със следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: Участникът е представил нов ЕЕДОП за всяка една 

обособена позиция за която кандидатства, в който в Раздел Г: Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държавата членка от Част III: Основания за 

изключване от ЕЕДОП участникът е декларирал информацията относно наличие или 

липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 

254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, в друга държава членка или трета страна само за изпълнителния директор на 

„Икар консулт“ АД, град София.  

Същите обстоятелства не са декларирани от лицата подписали ЕЕДОП за всяка 

една от обособените позиции за които участникът кандидатства, а именно: Чавдар 

Иванов Кръстев, председател на Съвета на директорите на „Икар консулт“ АД, град 

София и Николай Асенов Николов, член на Съвета на директорите на „Икар консулт“ 

АД, град София. 



 

                       
 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на 

чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страница 6-7 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 



 

                       
 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи“.  

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон“. 

От представеният нов ЕЕДОП, за всяка една от обособените позиции за които 

участникът кандидатства, участникът не отговаря на гореизложените изисквания.  

 С недеклариране в ЕЕДОП, за всяка една от обособените позиции за които 

участникът кандидатства, на обстоятелствата, свързани с личното състояние и 

информацията относно наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 

194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, 

аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета 

страна, както и с непредставяне на отделен ЕЕДОП при различие в обстоятелствата 

описани по-горе от Чавдар Иванов Кръстев, председател на Съвета на директорите на 

„Икар консулт“ АД, град София и Николай Асенов Николов, член на Съвета на 

директорите на „Икар консулт“ АД, град София, същите се явяват недекларирани 

относно посочените по-горе обстоятелства и съответно участника нарушава 

изложените нормативни разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила 

Решение № 1443/17.05.2017 година на Кмета на община Враца, с което одобрява 

обявлението и документацията за обществената поръчка и Решение № 1499/23.05.2017 

година на Кмета на община Враца за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация. 

 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническите предложения на участника 

“ИКАР КОНСУЛТ“ АД, град София за Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, 

ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. 

(Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и за Обособена 

позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца“ няма да бъдат разгледани.  

 



 

                       
 

3. Участник – ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 9100-621(17) от 

29.06.2017 година е представил следният документ: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Представеният документ доказва съответствието на участника с изискванията на 

ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

4. Участник – “РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 9100(8) от 

28.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

5. Участник – “КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, град София.  

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 9100-621(18) от 

30.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

6. Участник – ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град София. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 9100-621(19) от 

30.06.2017 година е представил следните документи: 



 

                       
 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“  

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

7. Участник – “ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, град Плевен. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът не е представил допълнителни 

документи. 

 

Комисията предлага участника “ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, град 

Плевен за отстраняване по Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, по Обособена позиция № 2 

– „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, 

по Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град 

Враца“ със следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 Фактическо основание:  Участникът не е представил ЕЕДОП за всяка една от  

четирите обособени позиции за които кандидатства, а именно: за Обособена позиция 

№ 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 1“, за Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, за Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и за Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. Възложителят не е заложил в 

обявлението възможността по чл. 47, ал. 10 от ППЗОП и за всяка отделна позиция за 

която участникът кандидатства следва да подаде отделен ЕЕДОП. 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  



 

                       
 

 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническите предложения на участника 

“ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, град Плевен за Обособена позиция № 1 – 

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, за 

Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 2“, за Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и 

обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и за Обособена позиция № 

4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на 

град Враца“ няма да бъдат разгледани.  

 

8. Участник – “АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, град София. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писма с вх. № 9100-621(16) от 

29.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

b. Декларация за липса на присъди. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

9. Участник – “ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писма с вх. № 9100-621(4) от 

27.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

10. Участник – “РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град Варна. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писма с вх. № 9100-621(1) от 

27.06.2017 година е представил следните документи: 



 

                       
 

 За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

11. Участник – “ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град Варна. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писма с вх. № 9100-621(5) от 

27.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

12. Участник – “АЛФА М-98“ ЕООД, град Габрово. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писма с вх. № 9100-621(10) от 

29.06.2017 година за Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, с вх. № 9100-621(11) от 

29.06.2017 година за Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 



 

                       
 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, с вх. № 9100-621(12) от 

29.06.2017 година за Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване 

на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване 

на административна сграда на Община Враца)“ и с вх. № 9100-621(13) от 29.06.2017 

година за Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“ е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Комисията предлага участника “АЛФА М-98“ ЕООД, град Габрово за 

отстраняване по Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, по Обособена позиция № 2 – „Енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, по Обособена 

позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна 

сграда на Община Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и 

модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град Враца“ със 

следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: Участникът е представил нов ЕЕДОП за всяка една 

обособена позиция за която кандидатства, в който в Раздел Г: Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държавата членка от Част III: Основания за 

изключване от ЕЕДОП участникът не е декларирал информацията относно наличие или 

липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 

254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, в друга държава членка или трета страна отнасящи се за представляващия 

дружеството, а именно Николай Нанков Кънчев.  

Същите обстоятелства са декларирани за дружеството, а именно „Алфа М-98“ 

ЕООД, град Габрово, като същите не се отнасят за дружеството, а за лицата които го 

представляват, в случая трябва да са декларирани от името на Николай Нанков Кънчев, 

управител на „Алфа М-98“ ЕООД, град Габрово 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на 

чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  



 

                       
 

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страница 6-7 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 



 

                       
 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи“.  

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон“. 

От представеният нов ЕЕДОП, за всяка една от обособените позиции за които 

участникът кандидатства, участникът не отговаря на гореизложените изисквания.  

 С недеклариране в ЕЕДОП, за всяка една от обособените позиции за които 

участникът кандидатства, на обстоятелствата, свързани с личното състояние и 

информацията относно наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 

194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, 

аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета 

страна от лицето представляващо участника, същите се явяват недекларирани относно 

посочените по-горе обстоятелства и съответно участника нарушава изложените 

нормативни разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 

1443/17.05.2017 година на Кмета на община Враца, с което одобрява обявлението и 

документацията за обществената поръчка и Решение № 1499/23.05.2017 година на 

Кмета на община Враца за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация. 

 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническите предложения на участника 

“АЛФА М-98“ ЕООД, град Габрово за Обособена позиция № 1 – „Енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, за Обособена 

позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 2“, за Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване 

на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване 

на административна сграда на Община Враца)“ и за Обособена позиция № 4 – 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град 

Враца“ няма да бъдат разгледани.  

 

 

 



 

                       
 

13. Участник – “ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 9100-621(20) от 

30.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

b. Декларации – 4 броя 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

b. Декларации – 4 броя 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

b. Декларации – 4 броя 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

b. Декларации – 4 броя 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

14. Участник – “ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, град София. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писма с вх. № 9100-621(15) от 

29.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

b. Декларации – 2 броя 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

b. Декларации –2 броя 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

15. Участник – “СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писма с вх. № 9100-621(14) от 

29.06.2017 година е представил следните документи: 



 

                       
 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

16. Участник – “ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писма с вх. № 9100-621(7) от 

28.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

17. Участник – “ИНТКОНС“ ЕООД, град София. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 9100-6212) от 

27.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 



 

                       
 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

18. Участник – “ЕММИ-КОНСУЛТ“ ООД, град Враца. 

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 9100-621(6) от 

27.06.2017 година е представил следните документи: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Комисията предлага участника “ЕММИ-КОНСУЛТ“ ООД, град Враца за 

отстраняване по Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град 

Враца“ със следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: Участникът е представил нови ЕЕДОП по двете 

обособени позиции за които кандидатства, в който в Раздел Г: Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държавата членка от Част III: Основания за 

изключване от ЕЕДОП участникът е декларирал информацията относно наличие или 

липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 

254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, освен ако не е налице изключенията по чл. 4 от същия закон 

не са декларирани от участника.   

Това е нарушение на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на 

чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  



 

                       
 

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страница 6-7 и 10 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 



 

                       
 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи“.  

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона“. 

. 

От представеният нов ЕЕДОП по двете обособени позиции за които 

кандидатства участника не отговаря на гореизложените изисквания.  

 С недеклариране в ЕЕДОП, по двете обособени позиции за които участника 

кандидатства, обстоятелствата, свързани с личното състояние и информацията относно 

наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 

219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата по 

чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици, освен ако не е налице изключенията по чл. 4 от 

същия закон, същите се явяват недекларирани относно посочените по-горе 

обстоятелства и съответно участника нарушава изложените нормативни разпоредби на 

ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 1443/17.05.2017 година на Кмета на 

община Враца, с което одобрява обявлението и документацията за обществената 

поръчка и Решение № 1499/23.05.2017 година на Кмета на община Враца за одобряване 

на обявление за изменение или допълнителна информация. 

 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническите предложения на участника 

“ЕММИ-КОНСУЛТ“ ООД, град Враца за отстраняване по Обособена позиция № 3 



 

                       
 

– „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“ няма да бъдат разгледани.  

 

Въз основа на проверката за съответствие на участниците с критериите за 

подбор комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

1. Участник – “ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ“ ООД, град София, вх. № 2600-1688 от 07.06.2017 година, в 15:15 часа. 

Участникът е заявил участие по Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – 

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“ и 

Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“. 

2. Участник – ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца, вх. № 7000-271 от 

08.06.2017 година, в 10:00  часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция 

№ 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“. 

3. Участник – “РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора, вх. № 2600-1719 

от 09.06.2017 година, в 09:02 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“ и Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“. 

4. Участник – “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив, вх. № 2600-1796 от 

14.06.2017 година, в 09:40 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция 

№ 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, 

ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. 

(Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и Обособена 

позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца“. 

5. Участник – “КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, град София, вх. № 2600-

1824 от 15.06.2017 година, в 09:00  часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 2“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната градска част на град Враца“. 



 

                       
 

6. Участник – ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град София вх. № 2600-

1825 от 15.06.2017 година, в 09:06  часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

7. Участник – ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ , град Плевен, вх. № 7000-285 от 

15.06.2017 година, в 09:13 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция 

№ 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, 

ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. 

(Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и Обособена 

позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца“. 

8. Участник – “АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, град София, вх. № 2600-1840 

от 16.06.2017 година, в 08:57 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна 

сграда на Община Враца)“. 

9. Участник – “БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София, вх. № 2600-1841 от 

16.06.2017 година, в 09:00:38  часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

10. Участник – “ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна, вх. № 2600-1842 от 

16.06.2017 година, в 09:00:49  часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 



 

                       
 

11. Участник – “РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град Варна, вх. № 

2600-1843 от 16.06.2017 година, в 09:02 часа. Участникът е заявил участие по 

Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

12. Участник – “ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град Варна, вх. № 

2600-1844 от 16.06.2017 година, в 09:04 часа. Участникът е заявил участие по 

Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

13. Участник – “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град София, 

вх. № 2600-1845 от 16.06.2017 година, в 09:07 часа. Участникът е заявил участие по 

Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

14. Участник – “КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен, вх. № 2600-1846 от 

16.06.2017 година, в 09:10 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция 

№ 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, 

ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. 

(Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и Обособена 

позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца“. 

15. Участник – “ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София, вх. № 2600-1849 

от 16.06.2017 година, в 09:14:51 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 



 

                       
 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

16. Участник – “ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, град София, вх. № 2600-

1851 от 16.06.2017 година, в 09:19:40 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна 

сграда на Община Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране 

на пешеходната зона в централната градска част на град Враца“. 

17. Участник – “СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София, вх. № 2600-

1854 от 16.06.2017 година, в 09:23:03 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

18. Участник – “ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София, вх. № 2600-

1856 от 16.06.2017 година, в 09:27 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

19. Участник – “ИНТКОНС“ ЕООД, град София, вх. № 2600-1857 от 

16.06.2017 година, в 09:33 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция 

№ 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 2“, Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки 

за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване 

и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град Враца“. 

20. Участник – ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град Шумен, вх. № 

2600-1858 от 16.06.2017 година, в 09:43 часа. Участникът е заявил участие по 

Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 



 

                       
 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

 

При разглеждането на техническите предложения комисията констатира 

следното: 

 

1. Участникът “ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ“ ООД, град София е представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 

от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

 Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

2. Участникът ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца е представил следният 

документ по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

3. Участникът “РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 



 

                       
 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“. 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

4. Участникът “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 



 

                       
 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

5. Участникът “КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

6. Участникът ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град София е 

представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 



 

                       
 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

7. Участникът ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ , град Плевен е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

8. Участникът “АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, град София е представил 

следният документ по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

9. Участникът “БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 



 

                       
 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

10. Участникът “ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 



 

                       
 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

11. Участникът “РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град Варна е 

представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

12. Участникът “ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град Варна е 

представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 



 

                       
 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

13. Участникът “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град София е 

представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 



 

                       
 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

14. Участникът “КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 1  от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

15. Участникът “ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 



 

                       
 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

16. Участникът “ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

17. Участникът “СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 



 

                       
 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

18. Участникът “ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 



 

                       
 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

19. Участникът “ИНТКОНС“ ЕООД, град София е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

20. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град Шумен е 

представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ 



 

                       
 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ 

a. Техническо предложение - Образец № 4. 

 

Техническото предложение отговаря на поставените минимални изисквания и 

условия за изпълнение на поръчката. 

 

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения 

ще се извърши на 12.07.2017 година от 10:00 часа в Заседателната зала на Община 

Враца на отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

 

Настоящият протокол е съставен на 06.07.2017 година. 

 

 

Комисия в състав: 

 

Председател:    

Марио Милов    

 

 

Членове:     

Нина Калеева    

 

Ваня Могиланска    

 

ЗАЛИЧЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42, АЛ. 

5 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ ВРЪЗКА 

С ЧЛ. 2 И  ЧЛ. 4 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА 

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 


