
ПРОТОКОЛ № 1 

съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчка (ППЗОП) 

Днес, 27.09.2016 г. в 11:00 часа в сградата на Министерство на енергетиката (МЕ), гр. 

София, ул. „Триадица" № 8, етаж 7, стая 701 в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-

424/27.09.2016 г. на главния секретар на МЕ, във връзка с Обява за събиране на оферти № Е-

93-00-1559/10.09.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) с предмет: "Осъществяване на дейности по наблюдение и 

контрол на изпълнението на проекти по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия за нуждите на Министерство на енергетиката", се събра 

комисия, в състав: 

Председател: i, главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово стопанската дейност", дирекция ПНДАОЧР. 

Членове: 

1. - държавен експерт, отдел „Енергийна ефективност и 

©ъзобновяеми енергийни източници", дирекция ЕСПУЕР; 

2. , главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово стопанската дейност", дирекция ПНДАОЧР; 

3. - държавен инспектор, отдел „Контрол", дирекция ПРКК; 

4. - държавен експерт, отдел „Финанси и управление на 

собствеността", дирекция ФУСИКО. 

До определеното време за подаване на оферти, в деловодството на Министерство на 

енергетиката са депозирани 3 (три) оферти от следните участници: 

1. Е-26-Д-205 /19.09.2016 г. 
12:33 часа „Деомид" ЕООД 

2. Е-26-А-274/19.09.2016 г. 
14:21 часа „Агроводинвест" ЕАД 

3. Е-26-С-240 /26.09.2016 г. 
15:59 часа ЕТ „Строителен надзор - Татяна Немска" 

След обявяване на участниците, подали оферти за участие, Председателят на комисията 

и членовете й попълниха и подписаха декларации по чл. 97, ал. 2 от ППЗОП относно 

изискванията на чл.ЮЗ, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от ППЗОП. 

На откритото заседание за отваряне на офертите в 11:00 часа, проведено на 27.09.2016 

г. не присъстваха представители на участниците в обществената поръчка. 

1 

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



Комисията установи, че офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки, с 

посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на възложителя. 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на офертите по 

реда на тяхното постъпване и оповести ценовите предложения на участниците, както следва: 

I i Участник ггДвомид" ЕООД--
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 49 990 лв. 

(четиридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева) без ДДС. 

Hi УНД41|1ИК иАГМИДИНШТ ' ЕАД? 
• Обща цена за изпълнение на обществената е в размер на 29 500 лв. (двадесет и 

девет хиляди и петстотин лева) без ДДС. 

M i Участник ETffCrpQHTg/igH надзор - Татяна Ненска"-
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 42 300 лв. 

(четиридесет и две хиляди и триста лева) без ДДС. 

Спед извършване на описаните по-горе действия, приключи публичното заседание на 

Щшмсията. 

На закрито заседание, комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане 

ш офертите с оглед извършване на проверка за наличие и съответствие на документите за 

личното състояние, за икономическо и финансово състояние и технически и професионални 

способности с изискванията на възложителя, както и проверка на техническите и ценовите 

предложения при която констатира следното: 

Ш участника пДзонид" ЕООД; 
Участникът е представил следните документи: 

1. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - по 

вбразец - приложение №9; 

2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката - по 

образец, придружен от документи доказващи съответствието на посочените услуги с 

определените от възложителя критерии за подбор - по образец - приложение №5; 

3, Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и ръководителя на екипа, 

който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка по образец - приложение №6, 

придружен от декларации за ангажираност за всеки посочен експерт; 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец - по образец - приложение №2.1; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец - приложение №7; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец - приложение №8 ; 

7. Техническо предложение - по образец - приложение №1; 
8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - по образец - приложение №3; 

9. Опис на представените документи. 

При извършената проверка на представените документи, Комисията констатира 

следното: 



1. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката за позиция 

„ръководител на екипа" е предложено лицето Димитър Кръстев с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „ЖП строителство". В списъка не е посочена 

информация, която доказва, че лицето притежава минимум 5 години опит като ръководител 

на екип и/или главен проектант и/или главен инженер и/или главен консултант при 

изпълнението на дейности, свързани с мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

щютжт за енергийна ефективност. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 1 „Ръководител на екип", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или еквивалентна 

образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 

образование в Технически науки, професионално направление „Архитектура, строителство и 

геодезия" съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше 

образование и професионалните направления или еквивалент и минимум 5 години опит 

шшт ръководител на екип и/или главен проектант и/или главен инженер и/или 

щавен консултант при изпълнението на дейности, свързани с мониторинг и/или 

на$Л1одение и/или контрол на проекти за енергийна ефестивност. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Димитър Кръстев притежава минимум 5 години опит като 

ръководител на екип и/или главен проектант и/или главен инженер и/или главен консултант 

при изпълнението на дейности, свързани с мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти за енергийна ефективност или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „Ръководител 

екип", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 1 „Ръководител на екип" от документацията за участие. 

В случай, че участникът посочи нов Ръководител на екип, следва да представи и 

декларация за ангажираност, собственоръчно подписана от посоченото лице. 

2. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Стефан Маринов с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „Топлотехника". В списъка не е посочена 

информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на дейности по 

мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 

ммцвоиални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и 

други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 
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Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Стефан Маринов притежава опит при изпълнението на дейности по 

мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

3- В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Деян Дончев с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „Топлотехника". В списъка не е посочена 

информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на дейности по 

т п т р и н г и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 

шмр»юнални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и 

други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Деян Дончев притежава опит при изпълнението на дейности по 

иониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

4. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Веселин Николов с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „Топлоенергетика". В списъка не е посочена 

информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на дейности по 

мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 
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национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и 

други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор*, т. 2 „Експерти - инженери", следва да притежават висше образование с 

образовател но-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 

1@разователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 

образование: „Технически науки", професионално направление „Машинно инженерство" 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионални направления или 

еквивалентна, специалност „Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или 

„Отопление, вентилация, и климатизация на индустриални обекти" или еквивалентна и 

да притежават опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или 

контрол на проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни 

програми, проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Веселин Николов е завършило висше образование по специалност: 

„Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или „Отопление, вентилация, и 

климатизация на индустриални обекти" и притежава опит при изпълнението на дейности по 

мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

«Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

5. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Стефан Пачников с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „Промишлена топлотехника". В списъка не е 

посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на 

дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани 

ч р т национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, 

фшлоте и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 



Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Стефан Пачников притежава опит при изпълнението на дейности 

по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

м/нли европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новият експерт. 

в. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Нина Павлова с посочена образователно-

щаяификационна степен „магистър", специалност „Строителство на сгради и съоръжения". В 

списъка не е посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при 

^рШтмиемиего на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

Щ щ т к т финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни 

Щ$тграми, проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Нина Павлова притежава опит при изпълнението на дейности по 

нониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

м/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

7. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Иван Иванов с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „Електрически машини и апарати". В списъка 

не е посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението 

ма дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти 
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финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Иван Иванов притежава опит при изпълнението на дейности по 

мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

мнженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

31 участника «Агррррдиивест" i АД; 

Участникът е представил следните документи: 

1. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - по 

образец - приложение №9; 

2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката - по 

образец, придружен от документи доказващи съответствието на посочените услуги с 

определените от възложителя критерии за подбор - по образец - приложение №5; 

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и ръководителя на екипа, 

който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка по образец - приложение №6, 

придружен от декларации за ангажираност за всеки посочен експерт; 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец - по образец - приложение №2.1; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец - приложение №7; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец - приложение №8 ; 

7. Техническо предложение - по образец - приложение №1; 

8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - по образец - приложение №3; 

9. Списък на допълнителните експерти от персонала, който ще изпълнява поръчката; 

10. Опис на представените документи. 

При извършената проверка на представените документи, Комисията констатира 

следното: 

1. В представеният на стр. 30 от офертата Списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката, включващ и ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на 

обществената поръчка за експерт - инженер е предложено лицето Славейка Гочева с посочена 



образователно-квалификационна степен „магистър", машинен инженер, специалност 

„Селскостопанска техника1". 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", следва да притежават висше образование с 

А§разователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 

образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 

образование: „Технически науки", професионално направление „Машинно инженерство" 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионални направления или 

еквивалентна, специалност „Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или 

„Отопление, вентилация, и климатизация на индустриални обекти" или еквивалентна. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

пойто да е видно, че лицето Славейка Гочева е завършило висше образование по специалност: 

„Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или „Отопление, вентилация, и 

климатизация на индустриални обекти" или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

2. В представеният на стр. 30 от офертата Списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката, включващ и ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на 

обществената поръчка за експерт - инженер е предложено лицето Мария Мерджанова с 

г^осочена образователно-квалификационна степен „магистър", машинен инженер, специалност 

„Топлинна и масообменна техника". 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", следва да притежават висше образование с 

образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 

образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 

образование: „Технически науки", професионално направление „Машинно инженерство" 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионални направления или 

еквивалентна, специалност „Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или 

„Отопление, вентилация, и климатизация на индустриални обекти" или еквивалентна. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Мария Мерджанова е завършило висше образование по 

специалност: „Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или „Отопление, 

вентилация, и климатизация на индустриални обекти" или 
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- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

^Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новият експерт. 

3. В представеният на стр. 30 от офертата Списък на персонала, който ще изпълнява 

Поръчката, включващ и ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на 

Обществената поръчка за експерт - инженер са предложени следните лица: 

• Златка Колева с посочена образователно-квалификационна степен „магистър", 

електроинженер, специалност „Промишлена електроника"; 

• Евгени Колев с посочена образователно-квалификационна степен „магистър", 

„Енергийна техника"; 

• Мария Георгиева с посочена образователно-квалификационна степен „магистър", 

електроинженер, специалност „Автоматика и телемеханика". 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", лицата предложени за тази позиция следва да притежават 

висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или 

еквивалентна образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на 

висше образование: „Технически науки", професионално направление „Електротехника, 

електроника и автоматика" съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 

24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 

професионални направления или еквивалентна, специалност „Електротехника" и/или 

„Електроенергетика и електрообзавеждане" и/или „Електроснабдяване и 

електрообзавеждане'4 и/или „Електрически централи, мрежи и системи" и/или 

„Електрически мрежи и системи" и/или „Електрически машини и апарати" или 

еквивалентна. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че минимум 2 (две) от посочените по-горе лица са завършили висше 

образование по специалност: „Електротехника" и/или „Електроенергетика и 

електрообзавеждане" и/или „Електроснабдяване и електрообзавеждане" и/или „Електрически 

централи, мрежи и системи" и/или „Електрически мрежи и системи" и/или „Електрически 

нашини и апарати" или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи минимум двама нови 

„експерт-инженери", които отговарят на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от 

Раадел VII „Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към 

обявата. 

В случай, че участникът посочи нови експерти, следва да представи и декларации за 

ангажираност, собственоръчно подписани от експертите. 
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4. Участникът е предложил и трима допълнителни експерти, посочени в отделен Списък 

на стр. 61 от офертата, но същите не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в т. 

7.2*2. от документацията за участие, по отношение на придобитите от тях специалности. 

В случай, че участникът прецени да посочи допълнителни експерти, следва да представи 

нов Списък на допълнителни експерти, които да отговорят на изискванията на възложителя 

посочени в т. 7.2.2. от документацията за участие. 

Предвид гореизложеното, участникът може да представи нов списък на предложените в 

Щф^ртата допълнителни експерти, от който да е видно, че същите отговорят на изискванията на 

шьаножителя посочени в т. 7.2.2. от документацията за участие или 

- да представи нов Списък на допълнителните експерти, в който да предложи нови 

допълнителни експерти, които отговарят на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 

от документацията за участие. 

1а участника ЕТ „Строителен надзор - Татяна Немска": 
Участникът s представил следните документи: 

1. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - по 

образец - приложение №9; 

2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката - по 

образец, придружен от документи доказващи съответствието на посочените услуги с 

определените от възложителя критерии за подбор - по образец - приложение №5; 

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и ръководителя на екипа, 

който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка по образец - приложение №6, 

придружен от декларации за ангажираност за всеки посочен експерт; 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец - по образец - приложение №2.1; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец - приложение №7; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец - приложение №8 ; 

7. Техническо предложение - по образец - приложение №1; 

8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - по образец - приложение №3; 

9. Опис на представените документи. 

При извършената проверка на представените документи, Комисията констатира следното: 

1. С представената Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на обществената 

поръчка участникът доказва, че през последните три приключили финансови години е 

реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, 

изчислен на база годишните обороти в размер на 10 900 /десет хиляди и деветстотин/ 

JNMM, тъй като от представените в офертата документи е видно, че единствено оборота от 

посочената сума е реализиран от услуга, попадаща в обхвата на обществената поръчка. 

В представената Справка участникът е посочил, че реализираният от него оборот е от 

^извършване на консултантски услуги44, но същите не попадат в обхвата на обществената 

поръчка, тъй като от представената информация в справката не е видно, че същите са услуги, 

свързани с мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 
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национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други 

ф и н а н с и р а щ и органи, съгласно изискването на възложителя посочено в т. 7.1. от Раздел VII 

„Критерии за подбор" от документацията за участие. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нова Справка за оборота в 

I;?щрв|рата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, с която да докаже, че през последните 

; три приключили финансови години е реализирал минимален оборот в размер на 120 000 /сто и 

£ даадесет хиляди/ лева от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка: услуги, 

L свързани с мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 

национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други 

финансиращи органи. 

| 2. С представеният Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

: обществената поръчка участникът доказва, че през последните 3 (три) години от датата на 

1'гЧНММИме на офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

Ш^ш^ствената поръчка за 1 /един/ проект (позиция 3 от списъка), тъй като от представените 

Ш||М№|дателства за услугата е видно, че същата е с предмет и обем сходен на настоящата 

поръчка. 

За услугите по позиции 1 и 2 от списъка, участникът е представил доказателства, които 

|f Jte удостоверяват, че изпълнените услуги са извършени в рамките на проекти, финансирани 

чрез национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и 

: други финансиращи органи, съгласно изискването на възложителя посочено в т. 7.2.1 от 

г̂̂ ЙИМвл VII „Критерии за подбор" от документацията за участие. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нови доказателства, които да 

удостоверяват, че минимум една от услугите посочени в списъка (позиции 1 и 2 от списъка) са 

извършени в рамките на проекти, финансирани чрез национални и/или европейски и/или 

Шежду народ ни програми, проекти, фондове и други финансиращи органи или 

да представи нов Списък на услугите, в който да посочи минимум 1 (една) нова услуга с 

Предмет и обем идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и извършена по проекти 

финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, 

фондове и други финансиращи органи. 

В случай, че участникът представи нов списък на услугите, същия следва да е 

Придружен от доказателства за извършените услуги. 

3. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката за позицията 

«ръководител на екипа" е предложено лицето Виолета Ковачева с посочена образователно-

«аалификационна степен „магистър", специалност „Архитектура". В списъка не е посочена 

информация, която доказва, че лицето притежава минимум 5 години опит като ръководител на 

«кип и/или главен проектант и/или главен инженер и/или главен консултант при изпълнението 

Ш дейности, свързани с мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти за 

енергийна ефективност. 
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Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор*, т. 1 „Ръководител на екип", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или еквивалентна 

образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 

образование в Технически науки, професионално направление „Архитектура, строителство и 

геодезия" съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше 

образование и професионалните направления или еквивалент и минимум 5 години опит 

ШЯт ръководител на екип и/или главен проектант и/или главен инженер и/или 

гневен консултант при изпълнението на дейности, свързани с мониторинг и/или 

наблюдение и/или контрол на проекти за енергийна ефективност. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Виолета Ковачева притежава минимум 5 години опит като 

ръководител на екип и/или главен проектант и/или главен инженер и/или главен консултант 

при изпълнението на дейности, свързани с мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти за енергийна ефективност или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „Ръководител 

екип", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

«Критерии за подбор", т. 1 „Ръководител на екип" от документацията за участие. 

В случай, че участникът посочи нов Ръководител на екип, следва да представи и 

декларация за ангажираност, собственоръчно подписана от него. 

4. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Ирина Златанова с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „Текстилна техника". В списъка не е 

посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на 

дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани 

Чфю национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, 

фбмдове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", следва да притежават висше образование с 

образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 

образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 

образование: „Технически науки", професионално направление „Машинно инженерство" 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионални направления или 

еквивалентна, специалност „Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника4" и/или 

„Отопление, вентилация, и климатизация на индустриални обекти" или еквивалентна и 
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да притежават елит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или 

контрол на проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни 

програми, проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Ирина Златанова е завършила висше образование по специалност: 

^Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или „Отопление, вентилация, и 

климатизация на индустриални обекти" и притежава опит при изпълнението на дейности по 

мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

н/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

^Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

5. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Богдан Георгиев с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „Промишлена топлотехника". В списъка не е 

посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на 

ЯЦЙКмости по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани 

Ире^ национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, 

фмщове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Богдан Георгиев притежава опит при изпълнението на дейности по 

мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

н/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

6. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 
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експерт - инженер е предложено лицето Екатерина Гендова с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „Техн. на машиностроенето". В списъка не е 

посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на дейности 

ПО мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

iMnjfttt европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

l | | fщш, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

уШфф* , т. 2 „Експерти - инженери", следва да притежават висше образование с 

Образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 

образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 

;||||р9ееа1*ие: „Технически науки", професионално направление „Машинно инженерство" 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

у?е|1Нрден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

л класификатор на областите на висше образование и професионални направления или 

1ентна, специалност „Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или 
',г\ 

^ ^ ф ш е ш е , вентилация, и климатизация на индустриални обекти" или еквивалентна и 

да притежават опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение 

и/ийи контрол на проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или 

международни програми, проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два 

-'iMMirra. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

тЩго да е видно, че лицето Екатерина Гендова е завършило висше образование по 

специалност: „Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или „Отопление, 

МНтилация, и климатизация на индустриални обекти" и притежава опит при изпълнението на 

^р^ности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 

национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други 

финансиращи органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

ннженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

7. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Михаил Михайлов с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", „Инженер по противопожарна отбрана". В списъка не е 

посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на дейности 

по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта. 
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Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", следва да притежават висше образование с 

К^рдаователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 

|||р|азователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 

|||р1азование: „Технически науки", професионално направление „Машинно инженерство" 

онгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

«расификатор на областите на висше образование и професионални направления или 

тривалентна, специалност „Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или 

„Отопление, вентилация, и климатизация на индустриални обекти" или еквивалентна и 

да притежават опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение 

г^йни контрол на проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или 

Шждународни програми, проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два 

«вегга. 
Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

ЩШго да е видно, че лицето Михаил Михайлов е завършило висше образование по 

специалност: „Промишлена топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или „Отопление, 

|Н£гГилация, и климатизация на индустриални обекти" и притежава опит при изпълнението на 

,|рйНости по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 

национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други 

финансиращи органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

яздкенер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

^Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

8. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Върбан Върбанов с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „Промишлено и гражданско строителство". В 

списъка не е посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при 

изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти 

финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, 

фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

п<здбор", т. 2 „Експерти - инженери", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 
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Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Върбан Върбанов притежава опит при изпълнението на дейности 

по м о н и т о р и н г и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

и/яли европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2„Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

9ш В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Татяна Немска с посочена образователно-

квзлификационна степен „магистър", специалност „Промишлено и гражданско строителство". В 

списъка не е посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при 

изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти 

ф и н а н с и р а н и чрез национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, 

фОнЩоее и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

т. 2 „Експерти - инженери", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

Ш©йто да е видно, че лицето Татяна Немска притежава опит при изпълнението на дейности по 

нониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

иншенер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

10. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

нщссперт - инженер е предложено лицето Лидия Ковачка-Иванова с посочена образователно-

«алификационна степен „магистър", специалност „Водоснабдяване и канализация". В списъка 

не е посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на 

$рйности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 
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национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други 

финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

flOftSop", т. 2 „Експерти - инженери", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

m m при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

^|(р^кти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

Шйто да е видно, че лицето Лидия Ковачка-Иванова притежава опит при изпълнението на 

4Мййости по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 

национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други 

Р^юнсиращи органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

jjtyN^MHep11, което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

*1(рнтерни за подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

^^фкирансклг, собственоръчно подписана от новия експерт. 

%1. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

Желерт - инженер е предложено лицето Васил Васев с посочена образователно-

«даяификационна степен „магистър", специалност „Ел. машини и апарати". В списъка не е 

посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на дейности 

по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

Я/мяи европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", лицето предложено за тази позиция следва да притежава 

опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на 

проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или международни програми, 

проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум два обекта. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

който да е видно, че лицето Васил Васев притежава опит при изпълнението на дейности по 

иониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

ц/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта или 

~ да представи нов Списък на персонала, в който да посочи ново лице за „експерт-

инженер", което отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII 

„Критерии за подбор", т. 2 „Експерти — инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 
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12. В представеният Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и 

ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка за 

експерт - инженер е предложено лицето Веселин Велев с посочена образователно-

квалификационна степен „магистър", специалност „Електрически транспорт". В списъка не е 

посочена информация, която доказва, че лицето притежава опит при изпълнението на дейности 

по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални 

и/«ли европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 

органи, за минимум два обекта. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери", които следва да притежават висше образование с 

Йвразователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 

образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 

образование: „Технически науки", професионално направление „Електротехника, електроника 

и автоматика" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за 

утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления или еквивалентна, специалност „Електротехника" и/или „Електроенергетика и 

електрообзавеждане" и/или „Електроснабдяване и електрообзавеждане" и/или „Електрически 

централи, мрежи и системи" и/или „Електрически мрежи и системи" и/или „Електрически 

нашини и апарати" и да притежават опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или 

наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални и/или европейски 

н/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум 

два обекта. 

Предвид гореизложеното, участникът следва да представи нов списък на персонала, от 

ИИйТо да е видно, че лицето Веселин Велев е завършило висше образование по специалност: 

«(Електротехника" и/или „Електроенергетика и електрообзавеждане" и/или „Електроснабдяване 

м електрообзавеждане" и/или „Електрически централи, мрежи и системи" и/или „Електрически 

крежи и системи" и/или „Електрически машини и апарати" и притежава опит при изпълнението 

т дейности по мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 

национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други 

финансиращи органи, за минимум два обекта или 

- да представи нов Списък на персонала, в който да посочи нов „експерт-инженер", 

който отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. 7.2.2 от Раздел VII „Критерии за 

подбор", т. 2 „Експерти - инженери" от документацията за участие към обявата. 

В случай, че участникът посочи нов експерт, следва да представи и декларация за 

ангажираност, собственоръчно подписана от новия експерт. 

С оглед изложените по-горе констатации относно извършената проверка за съответствие 

на документите с изискванията на възложителя за личното състояние, икономическото и 

финансово състояние и технически и професионални способности на участниците, на 

основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, настоящият протокол следва да се изпрати на всички 
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участници в обществената поръчка, като за участниците по отношение на които са 

констатирани несъответствия с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

участниците следва в срок 5 (пет) работни дни, считано от получаването му, да представят 

руги документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

Предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 

след крайния срок за получаване на офертите за участие в обществената поръчка. 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: "Допълнителни 

документи". Върху опаковката се изписва и пълното наименование на настоящата обществена 

Мрьчка, наименование, адрес, телефон и факс на участника, който представя изисканите от 

К&мисията документи. 

Опаковката се представя в гр. София, ул. „Триадица'' № 8, деловодство на Министерство 

н* енергетиката. 

След изтичане на предоставения срок, комисията ще пристъпи към разглеждане на 

Изпълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията 

ш Личното състояние и критериите за подбор. 

След извършване на описаните действия, Комисията приключи своята работа на този 

штц с подписването на настоящия протокол. 

Настоящият протокол е съставен на 29.09.2016 г. 

Членове: л.: Л 
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