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ПРОТОКОЛ № 1 

 
по чл.54, ал.7 от 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, за участие  в  процедура  за възлагане  на 

обществена  поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: 
„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. 
Исперих, с.Самуил, гр.Антоново и гр.Правец и на други населени места в 
общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и 

Антоново“ по 9 (девет) обособени позиции 
 

Днес, 18.01.2019 г. от 11:00 часа комисията, назначена със Заповед №РД-19-29/18.01.2019г. 
на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), започна 
своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински 
центрове гр. Исперих, с.Самуил, гр.Антоново и гр.Правец и на други населени места в общини 
Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново“ по 9 (девет) 
обособени позиции, преписка АОП 01055-2018-0016, Решение №РД-19-29/28.11.2018 г.. за 
откриване на процедура, ID № на документа в РОП 880780, Обявление с ID № на документа в РОП 
880779, Решение № РД-19-29/17.12.2018г. за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация, ID № на документа в РОП 884170, адрес на „Профил на купувача“ – 
http://www.cadastre.bg/public-contracts/suzdavane-na-kkkr-obshtini-veliko-tarnovo-polski-trambesh-
isperih-samuil-silistra-antonovo-drugi . 

 
І . Състав на комисията: 
 
Председател:  
инж. Тома Бочев – главен специалист в отдел „Геодезия и картография“, дирекция 

„Геодезия, картография и кадастър“ (ГКК), 
 
Членове: 
 
1. инж. Магдалена Тодорова - главен експерт в отдел „Преобразуване на планове, карти и 
регистри“, Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“; 
2. адв. Митко Ганчев - външен експерт- юрист;  
3. Любка Фиткарова - външен експерт – икономист; 
4. Николай Хаджикостадинов – външен експерт – икономист. 
 
Комисията започна работа на открито заседание в зала №2 на АГКК, находяща се в 

гр.София, кв. Павлово, ул.„Мусала“ №1.  
В посочения в обявлението за поръчката час - 11:00 часа, длъжностно лице от деловодството 

на Агенцията предаде на председателя на комисията 56 (петдесет и шест) броя запечатани, 
непрозрачни и надписани опаковки, всички с ненарушена цялост и получени в деловодството до 

http://www.cadastre.bg/public-contracts/suzdavane-na-kkkr-obshtini-veliko-tarnovo-polski-trambesh-isperih-samuil-silistra-antonovo-drugi
http://www.cadastre.bg/public-contracts/suzdavane-na-kkkr-obshtini-veliko-tarnovo-polski-trambesh-isperih-samuil-silistra-antonovo-drugi
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определения за подаване на офертите краен срок (17:30 ч. на 17.01.2019 г.), вписани в регистъра за 
обществени поръчки на АГКК по реда на постъпването им. 

Офертите бяха получени от комисията срещу подпис на нейния председател в регистъра на 
обществените поръчки, като предаването им беше отразено и в приемо-предавателен протокол по 
чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).  

Преди да пристъпи към отварянето на получените опаковки комисията даде възможност на 
явилите се в залата лица да посочат в какво качество присъстват на отварянето на офертите. 
Присъстващите лица удостовериха качеството си на представители на участници в процедурата и 
вписаха имената си в присъствения лист за заседанието. Не се явиха представители на средствата 
за масово осведомяване. 

Видно от присъствения лист, на  публичното заседание на комисията присъстваха следните 
представители на участниците: 

1. Пламен Великов Петров – Управляващ съдружник Обединение „ГЕОКАРТ“; 
2. Севдалина Балканджийска - Упълномощен представител на „Сървей груп“ ЕООД; 
3. Боряна Велкова Велкова - Упълномощен представител на „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД; 
4. Алеко Миленов Семерджиев - Упълномощен представител на „Паралакс Б и Б“ ООД; 
5. Диян Пламенов Пенев - Упълномощен представител на „Паралакс Б и Б“ ООД. 
 
След вписване на имената на представителите на участниците в присъствения лист за 

заседанието, председателят на комисията прочете наименованията на участниците, подали оферти 
за участие в процедурата, които са, както следва: 

 

№ Входящ № и дата Участник Обособена 
позиция (ОП) 

1. 99-18/15.01.2019 г. „Геомера“ ЕООД 5 
2. 99-19/15.01.2019 г. „Геомера“ ЕООД 7 
3. 99-22/17.01.2019 г. СД „Геоид-93- Колев и сие“ 6 
4. 99-23/17.01.2019 г. „Геодезия 97“ ЕООД 6 
5. 99-24/17.01.2019 г. „Инвестиционно проектиране“ ЕООД 5 
6. 99-25/17.01.2019 г.. „Инвестиционно проектиране“ ЕООД 6 
7. 99-26/17.01.2019 г. „Инвестиционно проектиране“ ЕООД 3 
8. 99-28/17.01.2019 г. ДЗЗД „Гео Про 2019“ 7, 8 
9. 99-29/17.01.2019 г. „Аркси“ ООД 6 
10. 99-30/17.01.2019 г. „Аркси“ ООД 2 
11. 99-31/17.01.2019 г. „Аркси“ ООД 1 
12. 99-33/17.01.2019 г. „КАРУЕЛ“ ООД 1 
13. 99-34/17.01.2019 г. „КАРУЕЛ“ ООД 2 
14. 99-32/17.01.2019 г. „ГЕОМАП“ ЕООД 2 
15. 99-36/17.01.2019 г. „ДММ- Дизайн““ ЕООД 2 
16. 99-37/17.01.2019 г. „Строител“ ООД 2 
17. 99-38/17.01.2019 г. „Мигети“ ЕООД 6 
18. 99-39/17.01.2019 г. „Паралакс БиБ“ ООД 7 
19. 99-40/17.01.2019 г. „Паралакс БиБ“ ООД 1 
20. 99-42/17.01.2019 г. ЕТ „Румен Георгиев- Глобал Гео“ 6 
21. 99-41/17.01.2019 г. „Глобал Гео“ ЕООД 4, 5 
22. 99-45/17.01.2019 г. ЕТ „СКГ- Илиян Тодоров“ 7 
23. 99-46/17.01.2019 г. „Кадастър Монт“ ООД 6 
24. 99-47/17.01.2019 г. ГД „Пирингео“ 1, 2 , 4 
25. 99-48/ 17.01.2019 г. „Геоцвет“ ЕООД 1 
26. 99-49/17.01.2019 г. „Геоцвет“ ЕООД 2 
27. 99-50/17.01.2019 г. „Геоцвет“ ЕООД 7 



 

 
 

3 

28. 99-51/17.01.2019 г. ЕТ „Кирил Данаилов- ТОП- ГЕО“ 2, 3, 6 
29. 99-52/17.01.2019 г. Консултантска Агенция „Модекс“ ЕООД 3, 4, 5 
30. 99-53/17.01.2019 г. „ГЕОКОРП“ ООД 1, 2 
31. 99-54/17.01.2019 г. „Геокад 93“ ЕООД 2,4,6 
32. 99-55/17.01.2019 г. „ИГЕО“ ООД 4,7,8 
33. 99-56/17.01.2019 г. „ГЕОСИД“ ООД 2 
34. 99-57/17.01.2019 г. „ГЕОСИД“  ООД 3 
35. 99-58/17.01.2019 г. „ГЕОСИД“  ООД 6 
36. 99-59/17.01.2019 г. „Спел 96“ ООД 1 
37. 99-60/17.01.2019 г. „Спел 96“ ООД 2 
38. 99-61/17.01.2019 г. „Спел 96“ ООД 6 
39. 99-62/17.01.2019 г. „Консултантска Агенция Аргус“ ООД 4 
40. 99-63/17.01.2019 г. „Консултантска Агенция Аргус“ ООД 7 
41. 99-64/17.01.2019 г. „Консултантска Агенция Аргус“ ООД 8 
42. 99-65/17.01.2019 г. „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД 1 
43. 99-66/17.01.2019 г. „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД 3 
44. 99-67/17.01.2019 г. „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД  2 
45. 99-68/17.01.2019 г. „ГЕОБИЛД Инженеринг“ ООД 1, 4, 6 
46. 99-69/17.01.2019 г. ОЗЗД „Геокарт“ 6 
47. 99-70/17.01.2019 г. „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД 1, 2, 7 
48. 99-71/17.01.2019 г. „Зенитгео“  ЕООД 5, 7 
49. 99-72/17.01.2019 г. „Геоинженеринг“ ООД 1, 8 
50. 99-74/17.01.2019 г. ДЗЗД „Геопроекти- ПБ“ 4 
51. 99-75/17.01.2019 г. ЕТ „Геоинженеринг- Николай Киров“ 2 
52. 99-73/17.01.2019 г. „ГЕОБИБ“  ООД 3,6 
53. 99-76/17.01.2019 г. „Геопрециз - Инженеринг“ ООД 3 
54. 99-77/17.01.2019 г. „Геопрециз - Инженеринг“ ООД 4 
55. 99-78/17.01.2019 г. „Геопрециз - Инженеринг“ ООД 5 
56. 99-79/17.01.2019 г. „Сървей груп“ ЕООД 2, 3, 5 

 

Комисията констатира, че участникът ГД „Пирингео“ гр.Благоевград – оферта вх.№99-
47/17.01.2019г., за обособени позиции №1, №2 и № 4 не е посочил участниците в обединението 
върху запечатаната непрозрачна опаковка. Върху запечатаната непрозрачна опаковка 
участникът е посочил данни на възложителя, наименованието на обществената поръчка и 
обособените позиции, за които представя оферти, както и наименованието на обединението, 
адрес, телефон и електронен адрес. 

В документацията за участие, на стр.36 възложителят изрично e посочил: „Върху 
опаковката участникът поставя следния надпис:  

До  
Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
ул. „Мусала” № 1, кв. Павлово 
гр. София-1618 
 
Оферта 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните 

територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и 
гр.Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, 
Самуил, Силистра и Антоново“ по 9 (девет) обособени позиции За Обособена позиция № ……….. 
с предмет ………………………  
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От   
Име/наименование на участника или на участниците в обединението 
Адрес за кореспонденция  
Телефон, факс и електронен адрес“.  
Съгласно императивната разпоредба на чл.47, ал.1 от ППЗОП документите, свързани с 

участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него 
представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 
обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Съгласно ал.2 на чл.47 от ППЗОП 
документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка върху която се посочват:  

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо;  

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 
3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които 

се подават документите.  
Комисията констатира, че представената от участника ГД „Пирингео“ гр. Благоевград 

запечатана непрозрачна опаковка не съответства на императивната разпоредба на чл.47, ал.2 
т.1 вр.ал.1 от ППЗОП - „Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от 
кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез 
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, 
посочен от възложителя. 

 (2) Документите по ал.1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват: 

 1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 
обединението, когато е приложимо;…“. 

В чл. 47, ал. 2 от ППЗОП изрично е посочено какво се съдържа в запечатаната непрозрачна 
опаковка, а именно, документите, свързани с участието в процедурата. Съобразно разпоредбата 
на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП върху опаковката се посочват наименованието на участника, 
включително участниците в обединението, когато е приложимо. Цитираната разпоредба е 
императивна, а неизпълнението на посоченото изискване не може да се приеме за несъществено 
нарушение. Същото се потвърждава и от чл. 51, ал. 8 от ППЗОП предвиждащ, че след 
получаване на списъка с офертите членовете на комисията представят на възложителя 
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, че по отношение на същите не е налице конфликт на 
интереси с участниците. Следователно липсата на информация за участниците в обединението, 
преди отварянето на офертите в процедурата, води до невъзможност за съобразяване налице ли 
е или не въпросното обстоятелство, съответно до невъзможност за попълване от страна на 
членовете на комисията на декларациите по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.  

Ето защо и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като офертата на участника 
ГД „Пирингео“ гр.Благоевград не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, доколкото не съдържа задължителен реквизит съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от 
ППЗОП, а именно наименованието участниците в обединението, комисията единодушно 
реши и предлага на възложителя участникът ГД „Пирингео“ гр.Благоевград да бъде 
отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на 
урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр.Исперих, 
с.Самуил, гр.Антоново и гр.Правец и на други населени места в общини Велико Търново, 
Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново“ по 9 (девет) обособени позиции“ 
по обособени позиции №1, №2  и № 4. 

 
Комисията констатира, че участникът ДЗЗД „Геопроекти- ПБ“ гр.Пазарджик – оферта 

вх.№99-74/17.01.2019г., за обособена позиция №4 не е посочил участниците в обединението върху 
запечатаната непрозрачна опаковка. Върху запечатаната непрозрачна опаковка участникът е 
посочил данни на възложителя, наименованието на обществената поръчка и обособената 
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позиция, за която представя офертя, както и наименованието на обединението, адрес, телефон 
и електронен адрес. 

В документацията за участие, на стр.36 възложителят изрично e посочил: „Върху 
опаковката участникът поставя следния надпис:  

До  
Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
ул. „Мусала” № 1, кв. Павлово 
гр. София-1618 
 
Оферта 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните 

територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и 
гр.Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, 
Самуил, Силистра и Антоново“ по 9 (девет) обособени позиции За Обособена позиция № ……….. 
с предмет ………………………  

От   
Име/наименование на участника или на участниците в обединението 
Адрес за кореспонденция  
Телефон, факс и електронен адрес“.  
Съгласно императивната разпоредба на чл.47, ал.1 от ППЗОП документите, свързани с 

участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него 
представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 
обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Съгласно ал.2 на чл.47 от ППЗОП 
документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка върху която се посочват:  

1.наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо;  

2.адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 
3.наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които 

се подават документите.  
Комисията констатира, че представената от участника ДЗЗД „Геопроекти- ПБ“ 

гр.Пазарджик запечатана непрозрачна опаковка не съответства на императивната разпоредба 
на чл.47, ал.2 т.1 вр.ал.1 от ППЗОП- „Документите, свързани с участието в процедурата, се 
представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител - лично 
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на 
адреса, посочен от възложителя. 

 (2) Документите по ал.1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват: 

 1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 
обединението, когато е приложимо;…“. 

В чл. 47, ал. 2 от ППЗОП изрично е посочено какво се съдържа в запечатаната непрозрачна 
опаковка, а именно, документите, свързани с участието в процедурата. Съобразно разпоредбата 
на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП върху опаковката се посочват наименованието на участника, 
включително участниците в обединението, когато е приложимо. Цитираната разпоредба е 
императивна, а неизпълнението на посоченото изискване не може да се приеме за несъществено 
нарушение. Същото се потвърждава и от чл. 51, ал. 8 от ППЗОП предвиждащ, че след 
получаване на списъка с офертите членовете на комисията представят на възложителя 
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, че по отношение на същите не е налице конфликт на 
интереси с участниците. Следователно липсата на информация за участниците в обединението, 
преди отварянето на офертите в процедурата, води до невъзможност за съобразяване налице ли 
е или не въпросното обстоятелство, съответно до невъзможност за попълване от страна на 
членовете на комисията на декларациите по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.  
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Ето защо и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като офертата на участника 
ДЗЗД „Геопроекти- ПБ“ гр.Пазарджик не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, доколкото не съдържа задължителен реквизит съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от 
ППЗОП, а именно наименованието участниците в обединението, комисията единодушно 
реши и предлага на възложителя участникът ДЗЗД „Геопроекти- ПБ“ гр.Пазарджик да бъде 
отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на 
урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр.Исперих, 
с.Самуил, гр.Антоново и гр.Правец и на други населени места в общини Велико Търново, 
Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново“ по 9 (девет) обособени позиции“ 
по обособена позиция №4. 

 
След обявяване на имената на участниците и членовете в обединенията, председателят и 

членовете на комисията попълниха декларации, в съответствие с чл.51, ал. 8 от ППЗОП за липсата 
на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 51, ал.13 от 
ППЗОП. 

Комисията констатира, че не са налице пречки за отваряне на постъпилите оферти по 
предвидения в закона ред и запозна присъстващите представители на участниците в процедурата с 
реда за провеждане на заседанието. 

Председателят на комисията отвори, по реда на тяхното постъпване, запечатаните 
непрозрачни опаковки на участниците посочени по-горе, оповести тяхното съдържание и извърши 
проверка за наличието на технически предложения и запечатани, непрозрачни пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ . 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения, съдържащи се в офертите на участниците, както и 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.5 от ППЗОП председателят на комисията 
предложи по един от присъстващите представители на участниците да подписва техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на 
другите участници в процедурата. Представителите на присъстващите участници отказаха да 
подписват техническите предложения и плика с надпис „Предлагани ценови параметри, 
съдържащи се в офертите.  

При отварянето на плика с офертата на участника „Каруел“ ООД - оферта вх.№99-
33/17.01.2019 г. за Обособена позиция № 1 пликът с ценовото предложение на участника бе 
срязан, без да е видно съдържанието му. Председателят на комисията предложи на присъстващите 
представители на участниците да подпишат плика с ценовото предложение и представители на 
участниците Пламен Великов Петров – Управляващ съдружник Обединение „ГЕОКАРТ“, 
Севдалина Балканджийска - Упълномощен представител на „Сървей груп“ ЕООД и Боряна 
Велкова Велкова - Упълномощен представител на „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД положиха подписите си, 
след което срязването бе залепено с тиксо. 

С извършване на описаните действия и приемане на посочените решения публичната част от 
заседанието на комисията приключи в 17:00 ч. на 18.01.2019 г. и представителите на участниците 
напуснаха заседанието. 

 

В периода от 23.01.2019 г. до 19.04.2019 г. комисията, назначена със Заповед №РД-19-
29/18.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
(АГКК), продължи своята работа по разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя в обществената поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални 
регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. 
Исперих, с.Самуил, гр.Антоново и гр.Правец и на други населени места в общини Велико 
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Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново“ по 9 (девет) обособени 
позиции, преписка АОП 01055-2018-0016, Решение №РД-19-29/28.11.2018 г. за откриване на 
процедура, ID № на документа в РОП 880780, Обявление с ID № на документа в РОП 880779, 
Решение № РД-19-29/17.12.2018г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация, ID № на документа в РОП 884170, адрес на „Профил на купувача“ – 
http://www.cadastre.bg/public-contracts/suzdavane-na-kkkr-obshtini-veliko-tarnovo-polski-trambesh-
isperih-samuil-silistra-antonovo-drugi. 

 
Комисията провеждаше заседанията си в следния състав: 
 
Председател:  
инж. Тома Бочев – главен специалист в отдел „Геодезия и картография“, дирекция 

„Геодезия, картография и кадастър“ (ГКК), АГКК 
 
Членове: 
1. инж.Магдалена Тодорова - главен експерт в отдел „Преобразуване на планове, карти и 

регистри“, Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, АГКК; 
2. адв. Митко Ганчев - външен експерт- юрист;  
3. Любка Фиткарова - външен експерт – икономист; 
4. Николай Хаджикостадинов – външен експерт – икономист. 
 
Комисията, на закрити заседания, разгледа представените от участниците документи, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, а именно- преглед на представените в офертите на участниците ЕЕДОП по реда на 
тяхното постъпване.  

 
1. „Геомера“ ЕООД - оферта вх.№ 99-18/15.01.2019 г., за обособена позиция № 5.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геомера“ ЕООД от Райна Ганчева Петрова и 
Мила Милкова Иванова- управители на дружеството участник и от Александър Петров Андонов- 
трето лице. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Мила Милкова Иванова- управител, и Райна Ганчева Петрова – 
управител, за „Геомера“ ЕООД, за Обособена позиция № 5. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 5 повече от 331 577 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 1 036 ха за обособена позиция № 5. 

http://www.cadastre.bg/public-contracts/suzdavane-na-kkkr-obshtini-veliko-tarnovo-polski-trambesh-isperih-samuil-silistra-antonovo-drugi
http://www.cadastre.bg/public-contracts/suzdavane-na-kkkr-obshtini-veliko-tarnovo-polski-trambesh-isperih-samuil-silistra-antonovo-drugi
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2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за обособена позиция № 5: 1 ръководител и 5 
технически (ключови) експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти, по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Райна Ганчева Петрова и 5 
броя технически (ключови) експерти - инж.Ивайло Георгиев Иванов, инж.Наталия Илиева 
Райкова, инж.Цветелина Калева Иванова, инж. Ивайло Стойчев Александров и инж.Александър 
Петров Андонов са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Александър Петров Андонов- трето лице, за Обособена позиция №5. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документ за поетите от третото лице задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
2. „Геомера“ ЕООД, оферта вх.№ 99-19/15.01.2019 г., за обособена позиция № 7.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геомера“ ЕООД от  Райна Ганчева Петрова и 
Мила Милкова Иванова- управители на дружеството. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Мила Милкова Иванова- управител, за „Геомера“ ЕООД, за  
Обособена позиция 7. 

Комисията установи следното несъответствие - на стр.4 от ЕЕДОП, в „Част II: 
Информация за икономическия оператор, A: Информация за икономическия оператор, когато е 
приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 
икономическият оператор желае да направи оферта:…“ участникът посочил: „Обособена 
позиция № 5 с предмет „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 
урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Богданци, с.Голяма вода, с.Кара Михал, 
с.Кривица, с.Ножарово, с.Пчелина, с.Хърсово, с.Богомилци, с.Голям извор, с.Желязковец, с.Самуил 
и с.Хума, община Самуил, област Разград“, а видно от надписа върху плика с офертата на 
участника той е заявил участие за Обособена позиция 7 „Създаване на кадастрална карта и 
кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Антоново, 
с.Девино, с.Черни бряг, с.Горна Златица, с.Долна Златица, с.Китино, с.Коноп, с. Пиринец, 
с.Присойна и с.Ястребино, община Антоново, област Търговище“ - ориентировъчната 
урбанизирана площ 711 ха.“. При така установеното несъответствие комисията е невъзможно 
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да установи дали участникът отговаря на изискванията на възложителя за Обособена позиция 
7. 

Комисията установи следното несъътветствие и липса - на стр.6 от ЕЕДОП, в „Част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно използването на 
капацитета на други субекти, Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други 
субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата …“, 
участникът посочил отговор „ДА“, а не е представен отделно за всеки от съответните субекти 
надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документ за поетите от третото лице задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Райна Ганчева Петрова - управител, за „Геомера“ ЕООД, за Обособена 
позиция № 7. 

Комисията установи следното несъответствие - на стр.4 от еЕЕДОП, в „Част II: 
Информация за икономическия оператор, A: Информация за икономическия оператор, Когато е 
приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 
икономическият оператор желае да направи оферта:…“ участникът посочил: „Обособена 
позиция № 5 с предмет „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 
урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Богданци, с.Голяма вода, с.Кара Михал, 
с.Кривица, с.Ножарово, с.Пчелина, с.Хърсово, с.Богомилци, с.Голям извор, с.Желязковец, с.Самуил 
и с.Хума, община Самуил, област Разград“, а видно от надписа върху плика с офертата на 
участника той е заявил участие за Обособена позиция № 7 „Създаване на кадастрална карта и 
кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр.Антоново, 
с.Девино, с.Черни бряг, с.Горна Златица, с.Долна Златица, с.Китино, с.Коноп, с. Пиринец, 
с.Присойна и с.Ястребино, община Антоново, област Търговище“ - ориентировъчната 
урбанизирана площ 711 ха.“ При така установеното несъответствие комисията е невъзможно 
да установи дали участникът отговаря на изискванията на възложителя за Обособена позиция 
7. 

Комисията установи следното несъътветствие и липса - на стр.6 от ЕЕДОП, в „Част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно използването на 
капацитета на други субекти, Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други 
субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата …“, 
участникът посочил отговор „ДА“, а не е представен отделно за всеки от съответните субекти 
надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документ за поетите от третото лице задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
3. СД „Геоид – 93 - Колев и сие“– оферта вх.№ 99-22/17.01.2019 г. за обособена позиция 

№ 6.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен  носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени от Светозар Христов Бояджиев, Стоян Станчев Колев и 
Людмил Дечев Тодоров- съдружници, управители и представляващи дружеството участник. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Светозар Христов Бояджиев, Стоян Станчев Колев и Людмил Дечев 
Тодоров - управител, за СД „Геоид-93- Колев и сие“, за  Обособена позиция № 6. 
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Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха за Обособена позиция № 6. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция № 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти, по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Стоян Станчев Колев и 4 
броя технически (ключови) експерти - инж.Светозар Христов Бояджиев, инж.Людмил Дечев 
Тодоров, инж. Цветан Иванов Цанев и д-р инж.Пламена Николаева Кънчева са вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
4. „Геодезия-97“ ЕООД- оферта вх.№ 99-23/17.01.2019 г. за обособена позиция № 6.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки от Драгомир Колев Драганов и Йордан Иванов Куков- 
управители на дружеството участник, Адриан Василев Асенов, Стефка Василева Петрова и 
Красимир Станчев Станев трети лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифицирани 
електронни подписи от Драгомир Колев Драганов и Йордан Иванов Куков- управители на 
дружеството участник. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 



 

 
 

11 

ДДС, за Обособена позиция № 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 
Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция № 
6. 

Комисията установи следната липса на информация - на стр.22 от ЕЕДОП, в Част IV 
„Критерии за подбор“,  Раздел В: Технически и професионални способности, „Образователна и 
професионална квалификация“ участникът посочил, че разполага с „…5 /пет/ експерти инженер- 
геодезисти, правоспособни да извършват за дейности по кадастъра, вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР“. Участникът не е посочил кое лице ще е ръководител на екипа и съответно 
кои са технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален 
брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 технически (ключови)  експерти. При тази липса 
на информация комисията не може да прецени дали участникът отговаря на поставеното от 
възложителя минимално изискване за персонал- участникът да разполага с персонал и/или 
ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.  

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
изпълнителят разполага със състав от правоспособни лица - 5 /пет/ експерти инженер- геодезисти, 
правоспособни да извършват за дейности по кадастъра, вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР.  

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документ за поетите от третото лице задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Адриан Василев Асенов- трето лице.  
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Стефка Василева Петрова - трето лице.  
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Красимир Станчев Станев - трето лице.  
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
 
5.„Инвестиционно проектиране“ ЕООД- оферта вх.№ 99-24/17.01.2019 г., за обособена 

позиция № 5.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
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2. Оптичен носители (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от Диян Събев Златев- управител и 
едноличен собственик на капитала. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Диян Събев Златев. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за обособена позиция 5 повече от 331 577 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 1 036 ха. за Обособена позиция 5. 

Комисията установи следното несъответствие - на стр.19-28 в ЕЕДОП участникът 
посочил, че разполага със състав от правоспособни лица – един ръководител на екипа, петима 
технически (ключови) експерти и допълнителни експерти. Комисията извърши проверка в 
регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че за посочения от участника 
технически експерт инж.Мария Иванова Петрова- правоспособно лице, вписано в регистъра по 
чл.12, т. 8 от ЗКИР съгласно Заповед № РД15-35/31.03.2014 г. няма намерени резултати,че е 
правоспособно лице в  регистъра при АГКК. 

 
6. „Инвестиционно проектиране“ ЕООД“- оферта вх.№ 99-25/17.01.2019 г., за обособена 

позиция № 6.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носители (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на 
възложителя от Диян Събев Златев- управител и едноличен собственик на капитала. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от представляващия дружеството. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
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(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

Комисията установи следното несъответствие - на стр.19-28 в еЕЕДОП участникът 
посочил, че разполага със състав от правоспособни лица – един ръководител на екипа, петиима 
технически (ключови) експерти и допълнителни експерти. Комисията извърши проверка в 
регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че за посочения от участника 
технически експерт инж.Мария Иванова Петрова- правоспособно лице, вписано в регистъра по 
чл.12, т. 8 от ЗКИР съгласно Заповед № РД15-35/31.03.2014 г. няма намерени резултати,че е 
правоспособно лице  в  регистъра при АГКК. 

 
7. „Инвестиционно проектиране“ ЕООД“- оферта вх.№ 99-26/17.01.2019 г., за обособена 

позиция № 3.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носители (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на 
възложителя от Диян Събев Златев- управител и едноличен собственик на капитала. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от представляващия дружеството. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 3 повече от 218 128 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 699 ха. за Обособена позиция 3. 

Комисията установи следното несъответствие - на стр.19-28 в ЕЕДОП участникът 
посочил, че разполага със състав от правоспособни лица – един ръководител на екипа, петиима 
технически (ключови) експерти и допълнителни експерти. Комисията извърши проверка в 
регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че за посочения от участника 
технически експерт инж.Мария Иванова Петрова- правоспособно лице, вписано в регистъра по 
чл.12, т. 8 от ЗКИР съгласно Заповед № РД15-35/31.03.2014 г. няма намерени резултати,че е 
правоспособно лице в регистъра при АГКК. 

 
8. ДЗЗД „Гео Про 2019“ - оферта вх.№ 99-28/17.01.2019 г., за обособени позиции № 7 и  

№ 8.  
Участникът представил: Непрозрачна опаковка, върху която са изписани участниците в 

дружеството участник, както следва - „ГЕО-ЧОНОВ“ ООД и „ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ 
ООД. В опаковката се намериха два броя непрозрачни, отделни опаковки съответно за Обособена 
позиция №7 и Обособена позиция №8. 

Участникът представил за Обособена позиция №7: 
1. Опис на представените документи.  
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2. Оптични носители (дискове) подписани с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „ГЕО-ЧОНОВ“ ООД, 
„ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД и ДЗЗД „Гео Про 2019“. 

3. Копие от договор за учредяване на обединение „ГЕО ПРО – 2019“ от 10.01.2019 г. 
Комисията извърши проверка за специфичните изисквания към участници – обединения, 

които не са юридически лица, съгласно изискванията на възложителя. Участникът представил 
копие на документ – договор за учредяване на обединение, от който е видно правното основание 
за създаване на обединението. 

От документа е видно: 
 правата и задълженията на участниците в обединението; 
 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
 дейностите по поръчката, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; 
 солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнението на поръчката. 
 всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за 
подаването на оферта. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от представляващия дружеството-участник, съгласно Договор за 
учредяване на обединение от 10.01.2019г. - Павлин Димитров Пеев. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

всяко от участващите в ДЗЗД „ГЕО ПРО 2019“ юридически лица е правоспособно лице, вписано в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение – доказва се чрез „ГЕО-ЧОНОВ“ 
ООД, „ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД – членове в участника ДЗЗД „Гео Про 2019“. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция № 7 повече от 232 264 лв. без ДДС. 

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение – доказва се чрез „ГЕО-ЧОНОВ“ 
ООД, „ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД – членове в участника ДЗЗД „Гео Про 2019“. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 711  ха за Обособена позиция №7. 

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение – доказва се чрез „ГЕО-ЧОНОВ“ 
ООД, „ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД – членове в участника ДЗЗД „Гео Про 2019“. 
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Комисията установи следната липса на информация - участникът посочил, на стр.21 от   
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Раздел В Технически и професионални способности, 
Образователна и професионална квалификация - Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация: Правоспособните лица, които отговарят на 
критериите за подбор са: - Гео-Чонов ООД разполага със 7 /седем/ броя правоспосбни лица за 
дейности по кадастъра вписани в регистъра no чл. 12, т. 8 oт ЗКИP, които са магистър 
инженери геодезисти: Деян Великов Димитров, Георги Григоров Чонов, Ивайло Великов Иванов, 
Нина Иванова Димитрова, Стоимен Георгиев Стоянов, Десислав Радославов Петров и Димитър 
Пенчев Велев; - "Геодезическо проектиране" ООД разполага с 2 /два/ броя правоспособни лица за 
дейности по кадастъра вписани в регистъра no чл. 12, т. 8 oт ЗКИP, които са магистър-
инженери геодезисти: Велислав Георгиев Хараланов и Шандор Василев Шалапатов.“- липсва 
информация и не е посочено кое от лицата ще бъде ръководител на екипа и кои от лицата ще 
бъдат технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР  – или 
придобили правоспособност по реда на законодателството на държава-членка на Европейския 
съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на изискванията на Закона за 
признаване на професионални квалификации, с минимален брой както следва: за Обособена 
позиция №7: 1 ръководител и 4 технически (ключови)  експерт. Не е посочено и липсва 
информация Ръководителят на екипа дали е с минимум 5 (пет) години професионален опит при 
създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по 
смисъла на чл. 32 от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти дали са с минимум 3 (три) години 
професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на 
чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) на  „ГЕО-ЧОНОВ“ ООД- 

водещ  член ДЗЗД „ГЕО ПРО-2019“, подписан с квалифициран електронен подпис от 
съдружниците и управителите на дружеството. 

Комисията установи следната липса на информация - участникът посочил, на стр.21 от 
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Раздел В Технически и професионални способности, 
Образователна и професионална квалификация - Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация: Правоспособните лица, които отговарят на 
критериите за подбор са: - Гео-Чонов ООД разполага със 7 /седем/ броя правоспосбни лица за 
дейности по кадастъра вписани в регистъра no чл.12, т.8 oт ЗКИP, които са магистър 
инженери геодезисти: Деян Великов Димитров, Георги Григоров Чонов, Ивайло Великов Иванов, 
Нина Иванова Димитрова, Стоимен Георгиев Стоянов, Десислав Радославов Петров и Димитър 
Пенчев Велев - липсва информация и не е посочено качеството на лица в екипа на участника: 
ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от 
ЗКИР, съобразно минималните изисквания на възложителя, както следва: за Обособена позиция 
7: 1 ръководител и 4 технически (ключови)  експерт. Не е посочено и липсва информация 
Ръководителят на екипа дали е с минимум 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 
от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти дали са с минимум 3 (три) години професионален 
опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) на  „ГЕОДЕЗИЧЕСКО 

ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД - член в ДЗЗД „ГЕО ПРО-2019“, подписан с квалифициран 
електронен подпис от съдружниците и управителите на дружеството. 
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Комисията установи следната липса на информация - участникът посочил, на стр.21 от 
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Раздел В Технически и професионални способности, 
Образователна и професионална квалификация- Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация: Правоспособните лица, които отговарят на 
критериите за подбор са: - „Геодезическо проектиране“ ООД разполага с 2 /два/ броя 
правоспосбни лица за дейности по кадастъра вписани в регистъра no чл.12, т.8 oт ЗКИP, които 
са магистър-инженери геодезисти: Велислав Георгиев Хараланов и Шандор Василев Шалапатов - 
липсва информация и не е посочено какво ще бъде качеството на лицата в екипа на участника 
съобразно минималното изискване поставено от възложителя, както следва: за Обособена 
позиция 7: 1 ръководител и 4 технически (ключови)  експерт. Не е посочено и липсва информация 
Ръководителят на екипа дали е с минимум 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 
от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти дали са с минимум 3 (три) години професионален 
опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Участникът представил за Обособена позиция № 8: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „ГЕО-ЧОНОВ“ ООД, 
„ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД и ДЗЗД „Гео Про 2019“. 

3.Копие от договор за учредяване на обединение „ГЕО ПРО – 2019“ от 10.01.2019г. 
Комисията извърши проверка за специфичните изисквания към участници – обединения, 

които не са юридически лица, съгласно изискванията на възложителя. Участникът представил 
копие на документ – договор за учредяване на обединение, от който е видно правното основание 
за създаване на обединението. 

От документа е видно: 
 правата и задълженията на участниците в обединението; 
 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
 дейностите по поръчката, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; 
 солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнението на поръчката. 
 всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за 
подаването на оферта. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от представляващия дружеството-участник, съгласно Договор за 
учредяване на обединение от 10.01.2019г. - Павлин Димитров Пеев. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

всяко от участващите в ДЗЗД „ГЕО ПРО 2019“ юридически лица е правоспособно лице, вписано в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение – доказва се чрез „ГЕО-ЧОНОВ“ 
ООД, „ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД – членове в участника ДЗЗД „Гео Про 2019“. 
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Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 8 повече от 257 710 лв. без ДДС. 

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение – доказва се чрез „ГЕО-ЧОНОВ“ 
ООД, „ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД – членове в участника ДЗЗД „Гео Про 2019“. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 716   ха. за Обособена позиция 
№8. 

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение – доказва се чрез „ГЕО-ЧОНОВ“ 
ООД, „ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД – членове в участника ДЗЗД „Гео Про 2019“. 

Комисията установи следната липса на информация - участникът посочил, на стр.21 от 
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Раздел В Технически и професионални способности, 
Образователна и професионална квалификация- Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация: Правоспособните лица, които отговарят на 
критериите за подбор са: - Гео-Чонов ООД разполага със 7 /седем/ броя правоспособни лица за 
дейности по кадастъра вписани в регистъра no чл. 12, т. 8 oт ЗКИP, които са магистър 
инженери геодезисти: Деян Великов Димитров, Георги Григоров Чонов, Ивайло Великов Иванов, 
Нина Иванова Димитрова, Стоимен Георгиев Стоянов, Десислав Радославов Петров и Димитър 
Пенчев Велев; - "Геодезическо проектиране" ООД разполага с 2 /два/ броя правоспособни лица за 
дейности по кадастъра вписани в регистъра no чл. 12, т. 8 oт ЗКИP, които са магистър-
инженери геодезисти: Велислав Георгиев Хараланов и Шандор Василев Шалапатов.“- липсва 
информация и не е посочено кое от лицата ще бъде ръководител на екипа и кои лица ще бъдат 
технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР  – или придобили 
правоспособност по реда на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, на 
друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 
на Конфедерация Швейцария, съответстваща на изискванията на Закона за признаване на 
професионални квалификации, с минимален брой както следва: за Обособена позиция 8: 1 
ръководител и 4 технически (ключови)  експерт. Не е посочено и липсва информация 
Ръководителят на екипа дали е с минимум 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 
от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти дали са с минимум 3 (три) години професионален 
опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) на  „ГЕО-ЧОНОВ“ ООД- 

водещ  член ДЗЗД „ГЕО ПРО-2019“, подписан с квалифициран електронен подпис от 
съдружниците и управителите на дружеството. 

Комисията установи следната липса на информация - участникът посочил, на стр.21 от 
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Раздел В Технически и професионални способности, 
Образователна и професионална квалификация- Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
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обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация: Правоспособните лица, които отговарят на 
критериите за подбор са: - Гео-Чонов ООД разполага със 7 /седем/ броя правоспосбни лица за 
дейности по кадастъра вписани в регистъра no чл.12, т.8 oт ЗКИP, които са магистър 
инженери геодезисти: Деян Великов Димитров, Георги Григоров Чонов, Ивайло Великов Иванов, 
Нина Иванова Димитрова, Стоимен Георгиев Стоянов, Десислав Радославов Петров и Димитър 
Пенчев Велев - липсва информация и не е посочено кое лице ще бъде ръководител на екипа и кои 
лица ще бъдат технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, за 
да установи комисията участникът отговаря ли на минималното изискване на възложителя, 
както следва: за Обособена позиция 8: 1 ръководител и 4 технически (ключови)  експерт. Не е 
посочено и липсва информация Ръководителят на екипа дали е с минимум 5 (пет) години 
професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти дали са 
с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) на  „ГЕОДЕЗИЧЕСКО 

ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД- член в ДЗЗД „ГЕО ПРО-2019“, подписан с квалифициран 
електронен подпис от съдружниците и управителите на дружеството. 

Комисията установи следната липса на информация - участникът посочил, на стр.21 от 
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Раздел В Технически и професионални способности, 
Образователна и професионална квалификация- Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация: Правоспособните лица, които отговарят на 
критериите за подбор са: - „Геодезическо проектиране“ ООД разполага с 2 /два/ броя 
правоспосбни лица за дейности по кадастъра вписани в регистъра no чл.12, т.8 oт ЗКИP, които 
са магистър-инженери геодезисти: Велислав Георгиев Хараланов и Шандор Василев Шалапатов - 
липсва информация и не е посочено кое лице ще бъде ръководител на екипа и кое лице ще бъде 
технически (ключов) експерт, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, за да установи 
комисията участникът отговаря ли на минималото изискване на възложителя, както следва: за 
Обособена позиция 8: 1 ръководител и 4 технически (ключови)  експерт. Не е посочено и липсва 
информация Ръководителят на екипа дали е с минимум 5 (пет) години професионален опит при 
създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по 
смисъла на чл. 32 от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти дали са с минимум 3 (три) години 
професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на 
чл.32 от ЗКИР. 

 
9.„АРКСИ“ ООД “- оферта вх.№ 99-29/17.01.2019 г., за обособена позиция № 6.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени за „Аркси“ ООД от Ангел Петров Прокопиев - управител, 
Борислав Емилов Александров, Юри Павлинов Цановски и Христо Милев Дечев - трети лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Ангел Петров Прокопиев- управител на „Аркси“ ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
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1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 3 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти, по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Борислав Емилов Александров- трето лице. 
Комисията установи следното несъответствие на информацията - на стр.4-5 от ЕЕДОП, 

Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан ЕЕДОП, Борислав 
Емилов Александров. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Юри Павлинов Цановски. 

Комисията установи следното несъответствие на информацията - на стр.4-5 от ЕЕДОП, 
Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан еЕЕДОП, Юри 
Павлинов Цановски. 
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Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Христо Милев Дечев. 
Комисията установи следното несъответствие на информацията - на стр.4-5 от ЕЕДОП, 

Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан ЕЕДОП, Христо Милев 
Дечев. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 

представил документ за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
10. „АРКСИ“ ООД “- оферта вх.№ 99-30/17.01.2019 г., за обособена позиция № 2.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени за „Аркси“ ООД от Ангел Петров Прокопиев - управител, 
Борислав Емилов Александров, Юри Павлинов Цановски, Христо Милев Дечев и Валентин 
Петков Стефанов- трети лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Ангел Петров Прокопиев- управител на „Аркси“ ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533 лв. без ДДС; 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 
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датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

Комисията установи, следната липса на информация - на стр.20-23 в ЕЕДОП, Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, „Образователна и 
професионална квалификация, Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или 
ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или в 
документацията за обществената поръчка) притежават следната образователна и 
професионална квалификация: …“ участникът посочил, че разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, за Обособена 
позиция 2 - 1 ръководител и 3 технически (ключови)  експерти. Съгласно изискванията на 
възложителя в документацията за участие - В.ІІ. Минимални изисквания за 
персонал:Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Изпълнителят трябва да разполага 
със състав от правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР  – или придобили правоспособност по реда на 
законодателството на държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, 
съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални квалификации, с 
минимален брой както следва: за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 технически 
(ключови)  експерти. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа Ангел Петров Прокопиев и 3 
броя технически (ключови) експерти - Борислав Емилов Александров, Юри Павлинов Цановски и 
Христо Милев Дечев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Борислав Емилов Александров. 
Комисията установи следното несъответствие на информацията - на стр.4-5 от ЕЕДОП, 

Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан ЕЕДОП, Борислав 
Емилов Александров. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Юри Павлинов Цановски. 
Комисията установи следното несъответствие на информацията - на стр.4-5 от еЕЕДОП, 

Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
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упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан ЕЕДОП, Юри Павлинов 
Цановски. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Христо Милев Дечев. 
Комисията установи следното несъответствие на информацията- на стр.4-5 от еЕЕДОП, 

Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан ЕЕДОП, Христо Милев 
Дечев. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Валентин Петков Стефанов. 
Комисията установи следното несъответствие на информацията- на стр.4-5 от ЕЕДОП, 

Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан ЕЕДОП, Валентин 
Петков Стефанов. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
11. „АРКСИ“ ООД “- оферта вх.№ 99-31/17.01.2019 г., за обособена позиция № 1.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
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2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени за „Аркси“ ООД от Ангел Петров Прокопиев- управител, 
Борислав Емилов Александров, Юри Павлинов Цановски, Христо Милев Дечев и Валентин 
Петков Стефанов - трети лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Ангел Петров Прокопиев- управител на „Аркси“ ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 1 повече от 223 975 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 710 ха. за Обособена позиция 1. 

Комисията установи, следната липса на информация- на стр.20-23 в ЕЕДОП, Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, „Образователна и 
професионална квалификация, Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или 
ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или в 
документацията за обществената поръчка) притежават следната образователна и 
професионална квалификация: …“ участникът посочил, че разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, за Обособена 
позиция 1- 1 ръководител и 3 технически (ключови)  експерти. Съгласно изискванията на 
възложителя в документацията за участие – „В.ІІ. Минимални изисквания за 
персонал:Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Изпълнителят трябва да разполага 
със състав от правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР  – или придобили правоспособност по реда на 
законодателството на държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, 
съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални квалификации, с 
минимален брой както следва: за Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 технически 
(ключови)  експерти. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа Ангел Петров Прокопиев и 3 
броя технически (ключови) експерти - Борислав Емилов Александров, Юри Павлинов Цановски и 
Христо Милев Дечев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документ за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Борислав Емилов Александров. 
Комисията установи следното несъответствие на информацията- на стр.4-5 от ЕЕДОП, 

Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
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икономическия оператор, Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан ЕЕДОП, Борислав 
Емилов Александров . 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Юри Павлинов Цановски. 
Комисията установи следното несъответствие на информацията- на стр.4-5 от ЕЕДОП, 

Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан ЕЕДОП, Юри Павлинов 
Цановски. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Христо Милев Дечев. 
Комисията установи следното несъответствие на информацията- на стр.4-5 от ЕЕДОП, 

Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан еЕЕДОП, Христо Милев 
Дечев. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Валентин Петков Стефанов. 
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Комисията установи следното несъответствие на информацията- на стр.4-5 от ЕЕДОП, 
Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, 
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка:…“ е посочено „Собствено име Ангел Фамилно име 
Прокопиев, Дата на раждане…, Длъжност/Действащ в качеството си на: Управител“, а не са 
посочени данните на третото лице, от чието име е попълнен и подписан ЕЕДОП, Валентин 
Петков Стефанов. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
12. „ГЕОМАП“ ЕООД“- оферта вх.№ 99-32/17.01.2019 г.,  за обособени позиции № 1, № 2 

и № 3.  
Участникът представил за обособена позиция №1: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени за „Геомап“ ЕООД от Павел Димитров Павлов- управител, 
Веселин Киров Чивчибашиев, Димитър Генчев Арнаудов, Маргарита Георгиева Гостиловска и 
Стоян Атанасов Стоянов- трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Павел Димитров Павлов - управител на „Геомап“ ЕООД. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 1 повече от 223 975 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 710 ха. за Обособена позиция 1. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. 

Изпълнителят разполага със състав от правоспособни лица - ръководител на екипа и 
технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой 
както следва: Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 технически (ключови)  експерти. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Димитър Генчев Арнаудов- трето лице. 
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Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация:…“  не е попълнена информация и комисията не 
може да прецени дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя 
да е с повече от 3 години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Веселин Киров Чивчибашиев - трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация:…“  не е попълнена информация и комисията не 
може да прецени дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя 
да е с повече от 3 години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Маргарита Георгиева Гостиловска - трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация:…“  не е попълнена информация и комисията не 
може да прецени дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя 
да е с повече от 3 години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Стоян Атанасов Стоянов- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
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Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация:…“  не е попълнена информация и комисията не 
може да прецени дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя 
да е с повече от 3 години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

 
Участникът представил за обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени за „Геомап“ ЕООД от Павел Димитров Павлов- управител, 
Веселин Киров Чивчибашиев, Димитър Генчев Арнаудов, Маргарита Георгиева Гостиловска и 
Стоян Атанасов Стоянов- трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Павел Димитров Павлов - управител на „Геомап“ ЕООД. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533 лв. без ДДС; 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. 

Изпълнителят разполага със състав от правоспособни лица - ръководител на екипа и 
технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой 
както следва: Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 технически (ключови)  експерти. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Димитър Генчев Арнаудов- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
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образователна и професионална квалификация:…“  не е попълнена информация и комисията не 
може да прецени дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя 
да е с повече от 3 години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Веселин Киров Чивчибашиев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация:…“  не е попълнена информация и комисията не 
може да прецени дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя 
да е с повече от 3 години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Маргарита Георгиева Гостиловска - трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация:…“  не е попълнена информация и комисията не 
може да прецени дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя 
да е с повече от 3 години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Стоян Атанасов Стоянов- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „Доставчикът на услугата или самият 
изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация:…“  не е попълнена информация и комисията не 
може да прецени дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя 
да е с повече от 3 години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 
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Участникът представил за обособена позиция №3: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени за „Геомап“ ЕООД от Павел Димитров Павлов- управител, 
Веселин Киров Чивчибашиев, Стоян Атанасов Стоянов и Димитър Генчев Арнаудов- трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Павел Димитров Павлов - управител на „Геомап“ ЕООД. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 3 повече от 218 128 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 699 ха. за Обособена позиция 3. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. 

Изпълнителят разполага със състав от правоспособни лица - ръководител на екипа и 
технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой 
както следва: Обособена позиция 3: 1 ръководител и 4 технически (ключови)  експерти; 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Димитър Генчев Арнаудов - трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Веселин Киров Чивчибашиев- трето лице. 



 

 
 

30 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Стоян Атанасов Стоянов- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следното несъответствие - в ЕЕДОП на стр.4, „Част II: 

Информация за икономическия оператор“, „Раздел A: Информация за икономическия оператор- 
Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 
икономическият оператор желае да направи оферта:…“ участникът посочил: „ОП 1„Създаване 
на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в 
землищата на с. Малки чифлик и с. Шереметя, община Велико Търново и с. Орловец, с. Петко 
Каравелово, с. Полски Сеновец, с. Каранци и с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, 
област Велико Търново“, а в ЕЕДОП на дружеството участник  е посочено, че същото трето 
лице ще се ползва за ОП 3. 

Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 
„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса на информация – в ЕЕДОП на „ГЕОМАП“ ЕООД, на 
стр.20-28, раздел „В:Технически и професионални способности“,  „Доставчикът на услугата или 
самият изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната 
образователна и професионална квалификация:…“ за  технически (ключови) експерти са 
посочени лицата Веселин Киров Чивчибашиев, Слави Христев Карабелов, Стоян Атанасов 
Стоянов и Димитър Генчев Арнаудов, а са представени оптични носители (дискове) с електронно 
подписани ЕЕДОП от лицата Веселин Киров Чивчибашиев, Стоян Атанасов Стоянов и Димитър 
Генчев Арнаудов, а не е представен оптичен носител  с електронно подписани ЕЕДОП от лицето 
Слави Христев Карабелов. 

 
13. „КАРУЕЛ“ ООД “- оферта вх.№ 99-33/17.01.2019г., за Обособена позиция №  1.  
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Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „КАРУЕЛ“ ООД от Мирослав Стоилов Димитров 
и Елена Калчева Димитрова- управители, Борис Георгиев Манев, Георги Борисов Манев, Живко 
Йорданов Иванов и Златко Иванов Кечев- трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Мирослав Стоилов Димитров и Елена Калчева Димитрова - 
управители на „КАРУЕЛ“ ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 1 повече от 223 975 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 710 ха. за Обособена позиция 1. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а посочените технически (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален 
опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Мирослав Стоилов 
Димитров и 4 броя технически (ключови) експерти - инж.Георги Борисов Манев, инж.Живко 
Йорданов Иванов, инж.Златко Иванов Кечев и инж.Борис Георгиев Манев са вписани в регистъра 
по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Борис Георгиев Манев – трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
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икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Георги Борисов Манев – трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Живко Йорданов Иванов – трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

  
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Златко Иванов Кечев – трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 



 

 
 

33 

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
14.„КАРУЕЛ“ ООД “- оферта вх.№ 99-34/17.01.2019г., за Обособена позиция № 2.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „КАРУЕЛ“ ООД от Мирослав Стоилов Димитров 
и Елена Калчева Димитрова- управители, Борис Георгиев Манев, Георги Борисов Манев, Живко 
Йорданов Иванов и Златко Иванов Кечев- трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Мирослав Стоилов Димитров и Елена Калчева Димитрова - 
управители на „КАРУЕЛ“ ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а посочените технически (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален 
опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Мирослав Стоилов 
Димитров и 4 броя технически (ключови) експерти - инж.Георги Борисов Манев, инж.Живко 
Йорданов Иванов, инж.Златко Иванов Кечев и инж.Борис Георгиев Манев са вписани в регистъра 
по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Борис Георгиев Манев – трето лице. 



 

 
 

34 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Георги Борисов Манев – трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Живко Йорданов Иванов – трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Златко Иванов Кечев – трето лице. 
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Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП на стр.17-18, раздел 

„В:Технически и професионални способности“,  „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период 
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид. 
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.…“  не е попълнена информация и комисията не може да прецени 
дали, ключовият експерт отговаря на минималното изискване на възложителя да е с повече от 3 
години  професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
15. „ДММ-Дизайн“ ЕООД - оферта вх.№99-36/17.01.2019г., за Обособена позиция № 2.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Деница Маринчева Топчиева Денева - управител. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Валентин Любомиров 
Русанов и 4 броя технически (ключови) експерти - инж.Илия Петков Илиев, инж.Евгения 
Методиева Тошева, инж.Мариела Георгиева Иванова и инж.Стилиян Каменов Мирчев са вписани 
в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
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16.„Строител“ ООД“-оферта вх.№ 99-37/17.01.2019г., за Обособена позиция № 2.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис от Ростислав 

Димитров Златарски и Генчо Стефанов Генчев- управители на дружеството участник, Ваня Цанева 
Иванчева, Елена Дончева Стоянова, Николай Иванов Кадиев и Стоян Йорданов Стоянов - трети 
лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Ростислав Димитров Златарски и Генчо Стефанов Генчев - 
управители. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Николай Иванов Кадиев и 4 
броя технически (ключови) експерти - инж.Елена Дончева Стоянова, инж.Деян Митков Стоянов, 
инж.Стоян Йорданов Стоянов и инж.Ваня Цанева Иванчева са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от 
ЗКИР. 

Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Николай Иванов Кадиев- ръководител. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 



 

 
 

37 

Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 5 (пет) години 
професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Ваня Цанева Иванчева- технически (ключов)експерт. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Елена Дончева Стоянова- технически (ключов)експерт . 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Стоян Йорданов Стоянов- технически (ключов)експерт . 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
17. „Мигети“ ЕООД - оферта вх.№ 99-38/17.01.2019г., за Обособена позиция № 6.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Мигети“ ЕООД от Тихомир Гецов Георгиев- 
управител, Гинка Илиева Филева и Росица Маркова Тодорова- трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Тихомир Гецов Георгиев- управител на „Мигети“ ЕООД. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 
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оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
Комисията установи следното несъответствие - в ЕЕДОП, на стр.20, Част IV: Критерии 

за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за услуги: извършени 
услуги от конкретния вид, участникът посочил:  

Договор № Д-304/20.12.2018 г.: предмет „Аварийно възстановяване на диги, с цел 
предпазване от заливане на с. Красен, общ. Иваново“ – инвестиционен проект във фаза 
„техническа“ за изграждане на дига“ – 2,0 ха;  

Договор № Д-195-1/27.06.2018 г.: предмет Обект: „Аварийно възстановяване на диги с цел 
предпазване от заливане на село Красен, Община Иваново“ – 4,5 ха;  

Договор Д-193/11.06.2018 г.: предмет: „Проектиране и строителство на обект: 
„Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията на община 
Иваново по обособени позиции" за Обособена позиция 3 – „Ремонт и рехабилитация на общинска 
улична мрежа на територията на с.Щръклево, с. Иваново, с. Червен, с. Сваленик, с. Тръстеник и 
с. Пиргово, община Иваново“, като подизпълнител на главния изпълнител е изготвен технически 
инвестиционен проект за обект „Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на 
територията на с. Щръклево, с. Иваново, с. Червен, с. Сваленик, с.Тръстеник и с. Пиргово, 
община Иваново“ – 1,7 ха ; 

Договор Д-192/11.06.2018 г.: предмет: „Проектиране и строителство на 
обект:„Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията на община 
Иваново по обособени позиции" за Обособена позиция 2 – „Ремонт и рехабилитация на уличната 
мрежа в селата Красен, Пиргово, Мечка и Кошов,община Иваново”, като подизпълнител на 
главния изпълнител е изготвен технически инвестиционен проект за обект „Ремонт и 
рехабилитация на уличната мрежа в селата Красен, Пиргово, Мечка и Кошов, община Иваново” 
–1,4 ха; 

Договор Д-191/11.06.2018 г. с предмет: „Проектиране и строителство на обект: 
„Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията на община 
Иваново по обособени позиции" за Обособена позиция 1 – „Рехабилитация и основен ремонт на 
общинска улична мрежа на територията на с. Тръстеник, с. Сваленик и с. Щръклево, община 
Иваново“, като подизпълнител на главния изпълнител е изготвен технически инвестиционен 
проект за обект „Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията 
на с. Тръстеник, с. Сваленик и с. Щръклево, община Иваново“ –1,3 ха; 

Договор Д-175/26.04.2018 г. с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за 
обект: „Рехабилитация на улична мрежа и тротоари – участък от улица „Централна“, с. 
Щръклево, Община Иваново“ – 0,6 ха; 

Договор Д-98-1/06.03.2018 г. с предмет: изготвяне на технически инвестиционен проект за 
обект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи в село Щръклево, община 
Иваново - трета финална част“ – 3,3 ха; 

Договор № Д-47-1 от 04.08.2017 г. с предмет „Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващ водопровод в с. Щръклево, общ. Иваново“ – втори етап/част –2,6 ха; 

Договор № Д-44 от 28.07.2017 г. с предмет „Изготвяне на технически инвестиционни 
проекти за основен ремонт и рехабилитация на улици в с.Тръстеник, с. Щръклево и с. Сваленик, 
община Иваново“ – 0,9 ха; 

Договор № Д-153/18.08.2016 г. с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза 
технически проект за обекти: реконструкция и рехабилитация на участък от 3.300 км. от 
общински път RSE 1101/ІІІ-202-Русе-Щръклево-Красен –ІІІ-501/ и реконструкция и 
рехабилитация на участък от 4.000 км. общински път RSE 2100 /І-Русе- Писанец/ Щръклево – 
RSE – 1108“ – 8,8 ха; 

Договор № Д-152 от 18.08.2016 г. с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти във 
фаза „технически проект“ за инженерна техническа инфраструктура за обекти: 
„Реконструкция на компрометирани участъци от уличната водопроводна мрежа в с. Сваленик, 
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община Иваново“ и „Реконструкция на компрометирани участъци от уличната водопроводна 
мрежа в с. Пиргово, община Иваново – 3,9 ха; 

Договор от 14.09.2017 г.: Изработване на технически проекти на обект с предмет: 
„Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ по обособени 
позиции: Обособена позиция 2 – „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична 
мрежа на гр. Русе“ – район 3, 4 и 5-23-(район 3 заключен между бул.„Фердинант“– 
бул.„Придунавски“ – ул.„Майор Атанас Узунов“ – бул. „Съединение“, включително самите улици 
и булеварди в съответния участък; район 4– кв. Възраждане“ и кв.„Ялта“; район 5 кв.„Здравец“ 
– 30,2 ха; 

Договор № Д-422/30.08.2016 г.: Технически проекти за подобряване /основен ремонт/ на 
общинска улична мрежа в Община Бяла с предмет „Рехабилитация на първостепенна улична 
мрежа – ул.„Цар Освободител“, ул.„Панайот Волов“, ул.„Георги Бенковски“; второстепенна 
улична мрежа – ул.„Отец Паисий“, ул.„Иван Папазов“, ул.„Железничарска“, ул „Бунар Хисар“ – 
5,3 ха; 

Договор от 14.12.2018 г. „Дейности, предхождащи актуализиране на АПДС 
№03601/30.04.2004 г. за недв. имот и сграден фонд в него, находящ се в гр.София, район Сердика, 
ул. „С. Врачански“ № 104-106 – 1,0 ха; 

Дог. № 47-1/24.03.2017 г. „Услуга за изпълнение на необходими геодезически дейности на 
съществуващ терен в рамките на концесионна площ на находище „Колобър“, участък „Първи и 
участък „Втори“, разположено в землищата на с.Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник“ 
– 441,0 ха. 

Комисията установи, че така посочените от участника договори не са услуги/ дейности 
идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка и не са  услуги/дейности 
свързани с: 

- създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри; 
- и/или създаване на специализирани карти и регистри, по смисъла на чл. 32 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); 
- и/или дейности, свързани с оцифряване на кадастрални, регулационни и парцеларни 

планове; 
- и/или дейности, свързани с поддържането на кадастралните планове; 
- и/или дейности, свързани с геодезическо заснемане във връзка с изработване на подробни 

устройствени планове и парцеларни планове; 
- и/или дейности по поддържане на картата на възстановената собственост; 
- и/или изработване и поддържане на планове на новообразуваните имоти за териториите 

по §4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи. 

Общият обем на изпълнените услуги е по-малко от 639 ха. за Обособена позиция 6. 
1. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 3 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти, по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Гинка Илиева Филева (технически, ключов експерт) - трето лице. 
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Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Росица Маркова Тодорова (ръководител екип)- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 5 (пет) години 

професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

 
18. „Паралакс БиБ“ ООД - оферта вх.№ 99-39/17.01.2019г. за Обособена позиция № 7.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) коректно попълнени и подписани с квалифициран електронен 

подпис единен европейски документ за обществени поръчки за участника от Ангелина Димитрова 
Боева- управител. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Ангелина Димитрова Боева. 

Комисията установи, че участникът не е представил ЕЕДОП съгласно изискванията на 
възложителя. В представения ЕЕДОП липсва информация за икономическо и финансово 
състояние на участника- Част IV: Критерии за подбор не е попълнена, липсва Част ІV, буква Б, 
липсва Част ІV, буква В и комисията не може да прецени дали участникът отговаря на 
поставените от възложителя минимални изисквания за Икономическо и финансово състояние - 
участникът за последните три, приключили, финансови години да е реализирал минимален 
оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП) 
без ДДС, за Обособена позиция 7 минимум 232 264 лв. без ДДС и Технически и професионални 
способности: 

1. Участникът в процедурата успешно да е изпълнил за период от 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
минимум от 1 (една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият 
обем (ха) на изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 711 ха. за Обособена 
позиция 7; 

2. Участникът да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Участникът трябва да разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР  – или придобили правоспособност по реда на 
законодателството на държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, 
съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални квалификации, с 
минимален брой - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 7: 1 ръководител и 4 технически 
(ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа да е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти, по смисъла на чл.32 
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от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти да са с повече от 3 (три) години професионален 
опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
19. „Паралакс БиБ“ ООД - оферта вх.№ 99-40/17.01.2019г. за Обособена позиция № 1.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) коректно попълнени и подписани с квалифициран електронен 

подпис единен европейски документ за обществени поръчки за участника от Ангелина Димитрова 
Боева- управител. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Ангелина Димитрова Боева. 

Комисията установи, че участникът не е представил ЕЕДОП съгласно изискванията на 
възложителя. В представения ЕЕДОП липсва информация за икономическо и финансово 
състояние на участника- Част IV: Критерии за подбор не е попълнена, липсва Част ІV, буква Б, 
липсва Част ІV, буква В и комисията не може да прецени дали участникът отговаря на 
поставените от възложителя минимални изисквания за Икономическо и финансово състояние - 
участникът за последните три, приключили, финансови години да е реализирал минимален 
оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП) 
без ДДС, за Обособена позиция 1 минимум 223 975 лв. без ДДС и Технически и професионални 
способности: 

1. Участникът в процедурата успешно да е изпълнил за период от 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
минимум от 1 (една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият 
обем (ха) на изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 710 ха. за Обособена 
позиция 1; 

2. Участникът да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Участникът трябва да разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР  – или придобили правоспособност по реда на 
законодателството на държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, 
съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални квалификации, с 
минимален брой - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 технически 
(ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа да е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти, по смисъла на чл.32 
от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти да са с повече от 3 (три) години професионален 
опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
20. „Глобал Гео“ ЕООД - оферта вх.№ 99-41/17.01.2019г. за Обособена позиция № 6.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за участника от Румен Желев Георгиев- управител.  
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Румен Желев Георгиев - управител. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
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1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 3 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти, по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
21. ЕТ„Румен Георгиев-Глобал Гео“ - оферта вх.№ 99-42/17.01.2019г. за обособени 

позиции № 4 и № 5. 
Участникът представил по Обособена позиция №4: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за участника от Румен Желев Георгиев- управител.  
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Румен Желев Георгиев - управител. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 4 повече от 225 903 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 689 ха. за Обособена позиция 4. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 4: 1 ръководител и 4 
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технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти, по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по Обособена позиция №5: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за участника от Румен Желев Георгиев- управител.  
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Румен Желев Георгиев - управител. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 5 повече от 331 577 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 1 036 ха. за Обособена позиция 5. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 5: 1 ръководител и 5 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти, по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
22. ЕТ „СКГ- Илиян Тодоров“ оферта вх.№ 99-45/17.01.2019г. за обособена позиция № 7. 
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за участника от Илиян Тодоров Тодоров- управител, оптичен 
носител (диск) коректно попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Георги Христов Желев- управител за „Кохаб“ 
ЕООД - подизпълнител, оптичен носител (диск) коректно попълнен и подписан с квалифициран 
електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от Стефан Димитров 
Мирлев – трето лице.  

3.Договор за подизпълнение. 
4.Граждански договор и декларация от третото лице.  
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Комисията установи следната липса на информация – от представените граждански 
договор и декларация не се установява какви точно задължения е поело лицето Стефан Мирлев 
във връзка с изпълнението на дейностите по Обособена позиция №7. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Илиян Тодоров Тодоров – управител на ЕТ „СКГ -Илиян Тодоров“. 

Комисията установи следното несъответствие – в ЕЕДОП, на стр.4, „Част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия оператор, 
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно 
с други икономически оператори?“ участникът посочил отговор „Да“, а тази информация се 
отнася само ако участникът в процедурата е обединение, а в случая участник е ЕТ „СКГ- Илиян 
Тодоров“. 

Комисията установи следното несъответствие - в ЕЕДОП, на стр.5, „Част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто 
капацитет икономическият оператор няма да използва, Икономическият оператор възнамерява 
ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ участникът посочил 
отговор „Не“, а е представен ЕЕДОП от физическото лице Стефан Димитров Мирлев, който е 
посочен като трето лице. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 7 повече от 232 264 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 711 ха. за Обособена позиция 7. 

Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП, на стр.19-20, „Част IV: 
Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и 
професионална квалификация“, участникът не е посочил кое от посочените лица ще бъде 
ръководител на екипа и кои от посочените лица ще бъдат технически (ключови) експерти. 
Липсва информация за това, че Ръководителят на екипа е с минимум 5 (пет) години 
професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти са с 
минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани 
карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР.   

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Георги Христов Желев- управител на „Кохаб“ ЕООД, подизпълнител. 
Комисията установи, че за подизпълнителя „Кохаб“ ЕООД не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на следните критерии за подбор съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълнява: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по чл.12, т.8 от 
ЗКИР. 
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Икономическо и финансово състояние: 
1. За последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален оборот в 

сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП) без ДДС, за 
Обособена позиция 7 повече от 232 264 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, минимум 1 (една) услуга/дейност, 
идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на изпълнените 
услуги/дейности за посочения период, е повече от 711 ха. за Обособена позиция 7. 

Комисията установи следното несъответствие - в ЕЕДОП, на стр.18-19, „Част 
IV:Критерии за подбор, раздел В:Технически и професионални способности, Образователна и 
професионална квалификация“, подизпълнителят не е посочил кое от лицата ще бъде 
ръководител на екипа и кои от лицата ще бъдат технически (ключови) експерти. Липсва 
информация за това, че Ръководителят на екипа е с минимум 5 (пет) години професионален опит 
при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по 
смисъла на чл. 32 от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти са с минимум 3 (три) години 
професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР.  

Комисията установи следното несъответствие - в ЕЕДОП, на стр.18-19, „Част 
IV:Критерии за подбор, раздел В:Технически и професионални способности, Образователна и 
професионална квалификация“, подизпълнителят посочил имената на инж. Мария Миленова 
Желева, инж. Никола Борисов Антонов, инж. Светлозар Любомиров Любомиров, инж.Десислава 
Димитрова Делчева, инж. Димитър Пенев Пенев. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че инж. Мария Миленова Желева, не e вписана в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Стефан Димитров Мирлев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП, на стр.18, „Част 

IV:Критерии за подбор, раздел В:Технически и професионални способности, Образователна и 
професионална квалификация“, не е посочил дали е ръководител на екипа или технически (ключов) 
експерт, не е посочен и професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални 
регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР и комисията не може да 
прецени дали отговаря на поставеното от възложителя изискване за опит. 

 
23. „Кадастър Монт“ ООД- оферта вх.№ 99-46/17.01.2019г. за обособена позиция № 6.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за участника от Георги Ивайлов Георгиев, Елза Тодорова 
Иванова, Йорданка Лазарова Тодорова, Цветанка Иванова Еленкова, Бисер Цветанов Иванов, 
Божидар Георгиев Александров- съдружници и Лили Петрова Попова- съдружник и управител, 
оптичен носител (диск) с коректно попълнен и подписан с електронен подпис единен европейски 
документ за обществени поръчки за физическото лице Борислав Асенов Коцев;оптичен носител 
(диск) с коректно попълнен и подписан с електронен подпис единен европейски документ за 
обществени поръчки за физическото лице Виолета Георгиева Целова;оптичен носител (диск) с 



 

 
 

46 

коректно попълнен и подписан с електронен подпис единен европейски документ за обществени 
поръчки за физическото лице Емил Иванов Михайлов. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) на участника „Кадастър 
Монт“ ООД подписан с квалифицирани електронни подписи от Георги Ивайлов Георгиев, 
Елза Тодорова Иванова, Йорданка Лазарова Тодорова, Цветанка Иванова Еленкова, Бисер 
Цветанов Иванов, Божидар Георгиев Александров- съдружници и Лили Петрова Попова- 
съдружник и управител.  

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т.67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти.  

Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП, на стр.18-22, „Част 
IV:Критерии за подбор, раздел В:Технически и професионални способности, Образователна и 
професионална квалификация“, участникът не е посочил ясно и еднозначно, професионален опит 
при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по 
смисъла на чл.32 от ЗКИР за ръководителя на екипа и техническите (ключови) експерти.  

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Борислав Асенов Коцев - трето лице, технически (ключов) експерт. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП, на стр.18-19, „Част 

IV:Критерии за подбор, раздел В:Технически и професионални способности, Образователна и 
професионална квалификация“, третото лице не е посочил ясно и еднозначно, професионален 
опит при създаване на кадастрални и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР.  

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Виолета Георгиева Целова- трето лице, технически (ключов) експерт. 
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Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в ЕЕДОП, на стр.18-19, „Част 

IV:Критерии за подбор, раздел В:Технически и професионални способности, Образователна и 
професионална квалификация“, третото лице не е посочил ясно и еднозначно, професионален 
опит при създаване на кадастрални и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР.  

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Емил Иванов Михайлов- трето лице, технически (ключов) експерт. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса на информация - в  ЕЕДОП, на стр.18-19, „Част 

IV:Критерии за подбор, раздел В:Технически и професионални способности, Образователна и 
професионална квалификация“, третото лице не е посочил ясно и еднозначно, професионален 
опит при създаване на кадастрални и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР.  

 
24. „Геоцвет“ ЕООД, оферта вх.№ 99-48/ 17.01.2019г., за обособена позиция № 1.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геоцвет“ ЕООД от Александър Георгиев 
Александров – управител и Илия Цанков Маринов - трето лице. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Александър Георгиев Александров – управител на „Геоцвет“ ЕООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 1 повече от 223 975 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 710 ха. за Обособена позиция 1. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
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Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Цветан Александров 
Георгиев и 4 броя технически (ключови) експерти - инж. Рушат Мустафов Мазълов, инж. 
Красимир Росенов Соленков, инж.Маргарита Борисова Петрова и инж. Илия Цанков Маринов са 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документ за поетите от третото лице задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) с еЕЕДОП подписан с 

квалифициран електронен подпис от Илия Цанков Маринов– трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
25. „Геоцвет“ ЕООД, оферта вх.№ 99-49/ 17.01.2019г., за обособена позиция № 2.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геоцвет“ ЕООД от Александър Георгиев 
Александров – управител и Илия Цанков Маринов - трето лице. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Александър Георгиев Александров – управител на „Геоцвет“ ЕООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
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технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Цветан Александров 
Георгиев и 4 броя технически (ключови) експерти - инж. Рушат Мустафов Мазълов, инж. 
Красимир Росенов Соленков, инж.Маргарита Борисова Петрова и инж. Илия Цанков Маринов са 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документ за поетите от третото лице задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) с еЕЕДОП подписан с 

квалифициран електронен подпис от Илия Цанков Маринов– трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
26. „Геоцвет“ ЕООД, оферта вх.№ 99-50/ 17.01.2019г., за Обособена позиция № 7.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геоцвет“ ЕООД от Александър Георгиев 
Александров – управител и Илия Цанков Маринов - трето лице. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Александър Георгиев Александров – управител на „Геоцвет“ ЕООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 7 повече от 232 264 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 711 ха. за Обособена позиция 7. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
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регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 7: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Цветан Александров 
Георгиев и 4 броя технически (ключови) експерти - инж. Рушат Мустафов Мазълов, инж. 
Красимир Росенов Соленков, инж.Маргарита Борисова Петрова и инж. Илия Цанков Маринов са 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документ за поетите от третото лице задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) с ЕЕДОП подписан с 

квалифициран електронен подпис от Илия Цанков Маринов– трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
27. ЕТ „Кирил Данаилов-ТОП-ГЕО“, оферта вх.№ 99-51/17.01.2019г., за обособени 

позиции № 2, № 3 и № 6.  
Участникът представил: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за ЕТ „Кирил Данаилов-ТОП-ГЕО“ от Кирил 
Данаилов – управител. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Александър Георгиев Александров – управител на ЕТ „Кирил 
Данаилов-ТОП-ГЕО“ за Обособена позиция №2. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 
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2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Таня Тодорова Илиева и 4 
броя технически (ключови) експерти - инж. Борислав Хернаниев Спиридонов, инж.Камен 
Валентинов Механджиев, инж.Вергиния Василева Недкова и инж.Кирил Благоев Данаилов са 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Александър Георгиев Александров – управител на ЕТ„Кирил 
Данаилов-ТОП-ГЕО“ за Обособена позиция №3. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 3 повече от 218 128 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 699 ха. за Обособена позиция 3. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 3: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Таня Тодорова Илиева и 4 
броя технически (ключови) експерти - инж. Борислав Хернаниев Спиридонов, инж.Камен 
Валентинов Механджиев, инж.Вергиния Василева Недкова и инж.Кирил Благоев Данаилов са 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
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Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Александър Георгиев Александров – управител на ЕТ„Кирил 
Данаилов-ТОП-ГЕО“ за Обособена позиция №6. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Таня Тодорова Илиева и 4 
броя технически (ключови) експерти - инж. Борислав Хернаниев Спиридонов, инж.Камен 
Валентинов Механджиев, инж.Вергиния Василева Недкова и инж.Кирил Благоев Данаилов са 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
28. „Консултантска Агенция „Модекс“ ЕООД, оферта вх.№ 99-52/17.01.2019г.  за 

обособени позиции № 3, № 4 и № 5.  
Участникът представил за Обособена позиция №3: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Консултантска Агенция „Модекс““ ЕООД от 
Никола Маринов – управител и от Андрей Василев, Атанас Петков и Емил Тошев- трети лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Никола Маринов – управител на „Консултантска Агенция „Модекс““ 
ЕООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 
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Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 3 повече от 218 128 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 699 ха. за Обособена позиция 3. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 3: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти, 
като Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти са с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж Емил Серафимов Тошев и 5 
броя технически (ключови) експерти -инж.Илияна Иванова Стоянова, инж.Инна Руменова 
Стоименова, инж. Атанас Георгиев Петков, инж.Мария Веселинова Гальова и инж.Андрей 
Георгиев Василиев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от инж.Андрей Георгиев Василиев – ключов експерт, трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Техническият (ключов) експерт е 
с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от инж.Атанас Георгиев Петков– ключов експерт, трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Техническият (ключов) експерт е 
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с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от инж.Емил Серафимов Тошев– Ръководител екип, трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в  ЕЕДОП, стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Ръководителят на екип  е с 
минимум 5 (пет) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани 
карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Участникът „Консултантска Агенция „Модекс““ ЕООД представил за Обособена 

позиция №4: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Консултантска Агенция „Модекс““ ЕООД от 
Никола Маринов – управител и Андрей Василев, Атанас Петков и Емил Тошев- трети лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Никола Маринов – управител на „Консултантска Агенция „Модекс““ 
ЕООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 4 повече от 225 903 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 689 ха. за Обособена позиция 4. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 4: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти, 
като Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти са с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 
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Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Емил Серафимов Тошев и 
5 броя технически (ключови) експерти -инж.Илияна Иванова Стоянова, инж.Инна Руменова 
Стоименова, инж. Атанас Георгиев Петков, инж.Мария Веселинова Гальова и инж.Андрей 
Георгиев Василиев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от инж.Андрей Георгиев Василиев – ключов експерт, трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в  ЕЕДОП, стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Техническият (ключов) експерт е 
с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от инж.Атанас Георгиев Петков– ключов експерт, трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в  ЕЕДОП, стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Техническият (ключов) експерт е 
с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от инж.Емил Серафимов Тошев– Ръководител екип, трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в  ЕЕДОП, стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Ръководителят на екип  е с 
минимум 5 (пет) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани 
карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Участникът „Консултантска Агенция „Модекс““ ЕООД представил за Обособена 

позиция №5: 
1. Опис на представените документи.  
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2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки за „Консултантска Агенция „Модекс““ ЕООД от 
Никола Маринов – управител и Андрей Василев, Атанас Петков и Емил Тошев- трети лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Никола Маринов – управител на „Консултантска Агенция „Модекс““ 
ЕООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 5 повече от 331 577 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 1 036 ха. за Обособена позиция 5. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 5: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти, 
като Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти са с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Емил Серафимов Тошев и 
5 броя технически (ключови) експерти -инж.Илияна Иванова Стоянова, инж.Инна Руменова 
Стоименова, инж. Атанас Георгиев Петков, инж.Мария Веселинова Гальова и инж.Андрей 
Георгиев Василиев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса- на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от инж.Андрей Георгиев Василиев – ключов експерт, трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в  ЕЕДОП, стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Техническият (ключов) експерт е 
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с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от инж.Атанас Георгиев Петков– ключов експерт, трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в  ЕЕДОП, стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Техническият (ключов) експерт е 
с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от инж.Емил Серафимов Тошев– Ръководител екип, трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в  ЕЕДОП, стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Ръководителят на екип  е с 
минимум 5 (пет) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани 
карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
29. „ГЕОКОРП“ ООД, оферта вх.№ 99-53/17.01.2019г. за обособени позиции № 1 и № 2. 
Участникът представил по Обособена позиция №1: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геокорп“ ООД от Юлиян Димитров Тошков и 
Йордана Дичева Дичева – управители и от инж. Манол Василев Манолов, инж. Радослав Емилов 
Узунов, инж. Никса Сентова Николова и инж. Христо Николов Божинов - трети лица.  

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Юлиян Димитров Тошков и Йордана Дичева Дичева – управители на 
„Геокорп“ ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 1 повече от 223 975 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
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1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 710 ха. за Обособена позиция 1. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Юлиян Димитров Тошков и 
4 броя технически (ключови) експерти - инж.Манол Василев Манолов, инж.Радослав Емилов 
Узунов, инж.Никса Сентова Николова и инж.Христо Николов Божинов са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса- на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Христо Николов Божинов- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в  ЕЕДОП, стр.17, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Техническият (ключов) експерт е 
с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Манол Василев Манолов - трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в част Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация“ 
третото лице не е попълнило информация дали, като Техническият (ключов) експерт е с 
минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани 
карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Никса Сентова Николова - трето лице. 
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Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в част Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация“ 
третото лице не е попълнило информация дали, като Техническият (ключов) експерт е с 
минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани 
карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Радослав Емилов Узунов- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в част Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация“ 
третото лице не е попълнило информация дали, като Техническият (ключов) експерт е с 
минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани 
карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по обособена позиция № 2. 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптични носители (дискове) с подписани с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геокорп“ ООД от Юлиян Димитров Тошков и 
Йордана Дичева Дичева – управители и инж. Манол Василев Манолов, инж. Радослав Емилов 
Узунов, инж. Никса Сентова Николова и инж. Христо Николов Божинов.  

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Юлиян Димитров Тошков и Йордана Дичева Дичева – управители на 
„Геокорп“ ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
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правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Юлиян Димитров Тошков и 
4 броя технически (ключови) експерти - инж.Манол Василев Манолов, инж.Радослав Емилов 
Узунов, инж.Никса Сентова Николова и инж.Христо Николов Божинов са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Христо Николов Божинов- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в  ЕЕДОП, стр.17, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, Техническият (ключов) експерт е 
с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Манол Василев Манолов - трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в част Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация“ 
третото лице не е попълнило информация дали, като Техническият (ключов) експерт е с 
минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани 
карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Никса Сентова Николова- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в част Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация“ 
третото лице не е попълнило информация дали, като Техническият (ключов) експерт е с 
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минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани 
карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Радослав Емилов Узунов- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в част Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация“ 
третото лице не е попълнило информация дали, като Техническият (ключов) експерт е с 
минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани 
карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
30. „Геокад 93“ ЕООД, оферта вх.№ 99-54/17.01.2019г., за обособени позиции № 2, № 4 и 

№ 6. 
Участникът представил за Обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „Геокад 93“ ЕООД от Златан Георгиев Златанов- управител.  
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Златан Златанов – управител на „Геокад-93“ ЕООД. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Златан Георгиев Златанов и 
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4 броя технически (ключови) експерти - инж. Веселин Боянов Монов, инж.Ясен Сашков Николов, 
инж.Георги Крумов Ангелов и инж.Камен Георгиев Златарев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 
от ЗКИР. 

 
Участникът представил по Обособена позиция №4: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „Геокад 93“ ЕООД от Златан Георгиев Златанов- управител.  
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Златан Златанов – управител на „Геокад-93“ ЕООД. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 4 повече от 225 903  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 689 ха. за Обособена позиция 4. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 4: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Златан Георгиев Златанов и 
4 броя технически (ключови) експерти - инж. Веселин Боянов Монов,  инж.Ясен Сашков Николов, 
инж.Георги Крумов Ангелов и инж.Камен Георгиев Златарев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 
от ЗКИР. 

 
Участникът представил по Обособена позиция №6: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „Геокад 93“ ЕООД от Златан Георгиев Златанов- управител.  
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Златан Златанов – управител на „Геокад-93“ ЕООД. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
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1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 3 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Златан Георгиев Златанов и 
3 броя технически (ключови) експерти - инж. Веселин Боянов Монов,  инж.Ясен Сашков Николов 
и инж.Георги Крумов Ангелов са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
31. „ИГЕО“ ООД,  оферта вх.№ 99-55/17.01.2019г., за обособени позиции № 4, №7 и № 8. 
Участникът представил по Обособена позиция №4: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „ИГЕО“ ООД от Калин Динков Стефанов-съдружник и Йоана 
Калинова Стефанова- управител и съдружник.  

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Калин Стефанов и Йоана Стефанова. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 4 повече от 225 903  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 689 ха. за Обособена позиция 4. 
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Комисията установи следната липса - в част Част IV: Критерии за подбор, раздел 
В:Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация“ 
участникът посочил лицата „Йоана Калинова Стефанова – Технически експерт, Калин Динков 
Стефанов- Технически експерт, Явор Николов Николов – Технически експерт, Красимир Върбанов 
Димитров – Технически експерт и Емил Йорданов Петков –Технически експерт“,  но не е посочил 
информация кое от лицата е Ръководител екип, за да установи комисията отговарят ли на 
поставените от възложителя минимални изисквания. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от лица Йоана Калинова Стефанова, Калин Динков Стефанов, Явор Николов 
Николов, Красимир Върбанов Димитров и Емил Йорданов Петков са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по Обособена позиция №7: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „ИГЕО“ ООД от Калин Динков Стефанов-съдружник и Йоана 
Калинова Стефанова- управител и съдружник.  

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Калин Стефанов и Йоана Стефанова. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 7 повече от 232 264  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 1 (една) 
услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на изпълнените 
услуги/дейности за посочения период, е повече от 711 ха. за Обособена позиция 7. 

Комисията установи следната липса - в част Част IV: Критерии за подбор, раздел 
В:Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация“ 
участникът посочил лицата „Йоана Калинова Стефанова – Технически експерт, Калин Динков 
Стефанов- Технически експерт, Явор Николов Николов – Технически експерт, Красимир Върбанов 
Димитров– Технически експерт и Емил Йорданов Петков –Технически експерт“,  но не е посочил 
информация кое от лицата е Ръководител екип, за да установи комисията дали отговарят на 
поставените от възложителя минимални изисквания. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от лица Йоана Калинова Стефанова, Калин Динков Стефанов, Явор Николов 
Николов, Красимир Върбанов Димитров и Емил Йорданов Петков са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по Обособена позиция №8: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „ИГЕО“ ООД от Калин Динков Стефанов-съдружник и Йоана 
Калинова Стефанова- управител и съдружник.  
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Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Калин Стефанов и Йоана Стефанова. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 8 повече от 257 710  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 1 (една) 
услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на изпълнените 
услуги/дейности за посочения период, е повече от 716 ха. за Обособена позиция 8. 

Комисията установи следната липса - в част Част IV: Критерии за подбор, раздел 
В:Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация“ 
участникът посочил лицата „Йоана Калинова Стефанова – Технически експерт, Калин Динков 
Стефанов- Технически експерт, Явор Николов Николов – Технически експерт, Красимир Върбанов 
Димитров– Технически експерт и Емил Йорданов Петков –Технически експерт“,  но не е посочил 
информация кое от лицата е Ръководител екип, за да установи комисията отговарят ли на 
поставените от възложителя минимални изисквания. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от лица Йоана Калинова Стефанова, Калин Динков Стефанов, Явор Николов 
Николов, Красимир Върбанов Димитров и Емил Йорданов Петков са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
32. „ГЕОСИД“ ООД, оферта вх.№ 99-56/17.01.2019г., за обособена позиция № 2. 
Участникът представил за Обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „ГЕОСИД“ ООД от Иван Йорданов Иванов- управител.  
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Иван Иванов – управител на „ГЕОСИД“ ООД. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 



 

 
 

66 

(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Иван Иванов и 4 броя 
технически (ключови) експерти - инж. Стефан Йорданов Георгиев, инж.Владислав Иванов 
Андреев, инж.Тодор Василев Тодоров и инж.Георги Тодоров Митрев са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документ за поетите от третото лице задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Владислав Иванов Андреев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, като Техническият (ключов) 
експерт е с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Георги Тодоров Митрев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Стефан Йорданов Георгиев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
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Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 
професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Тодор Василев Тодоров- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
33. „ГЕОСИД“ ООД, оферта вх.№ 99-57/17.01.2019г., за обособена позиция № 3. 
Участникът представил за Обособена позиция №3: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „ГЕОСИД“ ООД от Иван Йорданов Иванов- управител.  
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Иван Иванов – управител на „ГЕОСИД“ ООД. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 3 повече от 218 128  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 699 ха. за Обособена позиция 3. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 3: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Иван Иванов и 4 броя 
технически (ключови) експерти - инж. Стефан Йорданов Георгиев, инж.Владислав Иванов 
Андреев, инж.Тодор Василев Тодоров и инж.Георги Тодоров Митрев са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 
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Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Владислав Иванов Андреев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, като Техническият (ключов) 
експерт е с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Георги Тодоров Митрев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Стефан Йорданов Георгиев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Тодор Василев Тодоров- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
34. „ГЕОСИД“ ООД, оферта вх.№ 99-58/17.01.2019г., за обособена позиция № 6. 
Участникът представил за Обособена позиция №6: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „ГЕОСИД“ ООД от Иван Йорданов Иванов- управител.  
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Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Иван Иванов – управител на „ГЕОСИД“ ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111  лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Иван Иванов и 4 броя 
технически (ключови) експерти - инж. Стефан Йорданов Георгиев, инж.Владислав Иванов 
Андреев, инж.Тодор Василев Тодоров и инж.Георги Тодоров Митрев са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Владислав Иванов Андреев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“ третото лице не е попълнило информация дали, като Техническият (ключов) 
експерт е с минимум 3 (три) години професионален опит при създаване на кадастрални и/или 
специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Георги Тодоров Митрев- трето лице. 
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Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР  и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Стефан Йорданов Георгиев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и  е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Тодор Василев Тодоров- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР  и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
35. „Спел 96“ ООД, оферта вх.№ 99-59/17.01.2019г., за обособена позиция № 1. 
Участникът представил за Обособена позиция №1: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „Спел 96“ ООД от Светла Спасова Неделчева- управител, 
съдружник и Христо Ботев Неделчев –съдружник. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Светла Неделчева- управител и Христо Неделчев – съдружник в 
„Спел- 96" ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 1 повече от 223 975 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
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(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 710 ха. за Обособена позиция 1. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Светла Спасова Неделчева 
и 5 броя технически (ключови) експерти - инж. Марин Красимиров Демерджиев, инж. Мария 
Атанасова Царева, инж.Минчо Дочев Лучев, инж.Петър Петров Тодоров и инж.Петър Пламенов 
Мичев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
36. „Спел 96“ ООД, оферта вх.№ 99-60/17.01.2019г., за обособена позиция № 2. 
Участникът представил за Обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „Спел 96“ ООД от Светла Спасова Неделчева- управител, 
съдружник и Христо Ботев Неделчев –съдружник. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Светла Неделчева- управител и Христо Неделчев – съдружник в 
„Спел- 96" ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
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ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Светла Спасова Неделчева 
и 5 броя технически (ключови) експерти - инж. Марин Красимиров Демерджиев, инж. Мария 
Атанасова Царева, инж.Минчо Дочев Лучев, инж.Петър Петров Тодоров и инж.Петър Пламенов 
Мичев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
37. „Спел 96“ ООД, оферта вх.№ 99-61/17.01.2019г., за обособена позиция № 6. 
Участникът представил за Обособена позиция №6: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „Спел 96“ ООД от Светла Спасова Неделчева- управител, 
съдружник и Христо Ботев Неделчев –съдружник. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Светла Неделчева- управител и Христо Неделчев – съдружник в 
„Спел- 96" ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Светла Спасова Неделчева 
и 5 броя технически (ключови) експерти - инж. Марин Красимиров Демерджиев, инж. Мария 
Атанасова Царева, инж.Минчо Дочев Лучев, инж.Петър Петров Тодоров и инж.Петър Пламенов 
Мичев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
38. „Консултантска Агенция Аргус“ ООД, оферта вх.№ 99-62/17.01.2019г., за обособена 

позиция № 4. 
Участникът представил за Обособена позиция №4: 
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1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) с подписан с квалифициран електронен подпис единен европейски 

документ за обществени поръчки за „Консултантска Агенция Аргус“ ООД от Георги Василев 
Кукурин и Росица Николаева Кукушева-Николова – управители; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОХАЙД“ ООД от Борис Николов Димитров, 
Венцислав Любенов Янев и Христо Сталинов Съев – управители; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Тихомир Атанасов Донев- трето лице. 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Веселин Борисов Стрински- трето лице. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Георги Василев Кукурин и Росица Николаева Кукушева-Николова – 
управители на „Консултантска Агенция Аргус“ ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 4 повече от 225 903 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 689 ха. за Обособена позиция 4. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 4: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Ася Петрова Любомирова-
Леви и 5 броя технически (ключови) експерти - инж.Симеон Добринов Банчев, инж.Нина Матеева 
Димитрова-Жечева, инж.Стоян Петров Иванов, инж.Веселин Борисов Стрински и инж.Тихомир 
Атанасов Донев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки за 
„ГЕОХАЙД“ ООД от Борис Николов Димитров, Венцислав Любенов Янев и Христо 
Сталинов Съев – управители. 

В представения от участника ЕЕДОП на „ГЕОХАЙД“ ООД липсва информация, от която 
да се установи защо е представен документа - в същия не е попълнена и липсва информация 
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относно поставените от Възложителя критерии за подбор, които да се доказват с капацитета 
на трето лице. На основание чл.65, ал.3 от ЗОП не е представен и документ за поетите от 
третото лице задължения в настоящата обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Тихомир Атанасов Донев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Веселин Борисов Стрински- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
39. „Консултантска Агенция Аргус“ ООД, оферта вх.№ 99-63/17.01.2019г., за обособена 

позиция № 7. 
Участникът представил за Обособена позиция №7: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Консултантска Агенция Аргус“ ООД от Георги 
Василев Кукурин и Росица Николаева Кукушева-Николова – управители; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОХАЙД“ ООД от Борис Николов Димитров, 
Венцислав Любенов Янев и Христо Сталинов Съев – управители;  

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Тихомир Атанасов Донев- трето лице. 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Веселин Борисов Стрински- трето лице. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Георги Василев Кукурин и Росица Николаева Кукушева-Николова – 
управители на „Консултантска Агенция Аргус“ ООД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 7 повече от 232 264 лв. без ДДС. 
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Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 711 ха. за Обособена позиция 7. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 7: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Ася Петрова Любомирова-
Леви и 5 броя технически (ключови) експерти - инж.Симеон Добринов Банчев, инж.Нина Матеева 
Димитрова-Жечева, инж.Стоян Петров Иванов, инж.Веселин Борисов Стрински и инж.Тихомир 
Атанасов Донев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки за 
„ГЕОХАЙД“ ООД от Борис Николов Димитров, Венцислав Любенов Янев и Христо 
Сталинов Съев – управители. 

В представения от участника ЕЕДОП на „ГЕОХАЙД“ ООД липсва информация, от която 
да се установи защо е представен документа - в същия не е попълнена и липсва информация 
относно поставените от Възложителя критерии за подбор, които да се доказват с капацитета 
на трето лице. На основание чл.65, ал.3 от ЗОП не е представен и документ за поетите от 
третото лице задължения в настоящата обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Тихомир Атанасов Донев- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Веселин Борисов Стрински- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 
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40. „Консултантска Агенция Аргус“ ООД, оферта вх.№ 99-64/17.01.2019г., за обособена 
позиция № 8. 

Участникът представил за Обособена позиция №8: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Консултантска Агенция Аргус“ ООД от Георги 
Василев Кукурин и Росица Николаева Кукушева-Николова – управители; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОХАЙД“ ООД от Борис Николов Димитров, 
Венцислав Любенов Янев и Христо Сталинов Съев – управители; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Тихомир Атанасов Донев- трето лице. 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Веселин Борисов Стрински- трето лице. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Георги Василев Кукурин и Росица Николаева Кукушева-Николова – 
управители на „Консултантска Агенция Аргус“ ООД. 

Комисията установи следното несъответствие- в ЕЕДОП, на стр.4, в част Част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия оператор,  
когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 
икономическият оператор желае да направи оферта:…“ участникът посочил: „Обособена 
позиция № 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните 
територии, попадащи в землищата на гр.Антоново, с.Девино, с.Черни бряг, с.Горна Златица, 
с.Долна Златица, с.Китино, с.Коноп, с.Пиринец, с.Присойна и с.Ястребино, община Антоново, 
област Търговище“, а върху опаковката на офертата е посочил, че подава оферта за Обособена 
позиция №8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните 
територии, попадащи в землищата на с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Халваджийско, с. 
Вельово, с. Изворово, с. Богомолско, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Крушолак, с. Малка 
Черковна, с. Милино, с. Равно село, с. Свободица, с. Стеврек, с. Таймище, с. Тиховец, с. Великовци, 
община Антоново, област Търговище“.  

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки за 
„ГЕОХАЙД“ ООД от Борис Николов Димитров, Венцислав Любенов Янев и Христо 
Сталинов Съев – управители. 

В представения от участника ЕЕДОП на „ГЕОХАЙД“ ООД липсва информация, от която 
да се установи защо е представен документа- в същия не е попълнена и липсва информация 
относно поставените от Възложителя критерии за подбор, които да се доказват с капацитета 
на трето лице. На основание чл.65, ал.3 от ЗОП не е представен и документ за поетите от 
третото лице задължения в настоящата обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Тихомир Атанасов Донев- трето лице. 
Комисията установи следното несъответствие - в ЕЕДОП, на стр.4, в част Част II: 

Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия оператор,  
когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 
икономическият оператор желае да направи оферта:…“ третото лице посочило: „Обособена 
позиция № 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните 
територии, попадащи в землищата на гр.Антоново, с.Девино, с.Черни бряг, с.Горна Златица, 
с.Долна Златица, с.Китино, с.Коноп, с.Пиринец, с.Присойна и с.Ястребино, община Антоново, 
област Търговище“, а върху опаковката на офертата е посочил, че подава оферта за Обособена 
позиция №8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните 
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територии, попадащи в землищата на с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Халваджийско, с. 
Вельово, с. Изворово, с. Богомолско, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Крушолак, с. Малка 
Черковна, с. Милино, с. Равно село, с. Свободица, с. Стеврек, с. Таймище, с. Тиховец, с. Великовци, 
община Антоново, област Търговище“.  

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Веселин Борисов Стрински- трето лице. 
Комисията установи следното несъответствие- в ЕЕДОП, на стр.4, в част Част II: 

Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия оператор,  
когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 
икономическият оператор желае да направи оферта:…“ третото лице посочило: „Обособена 
позиция № 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните 
територии, попадащи в землищата на гр.Антоново, с.Девино, с.Черни бряг, с.Горна Златица, 
с.Долна Златица, с.Китино, с.Коноп, с.Пиринец, с.Присойна и с.Ястребино, община Антоново, 
област Търговище“, а върху опаковката на офертата е посочил, че подава оферта за Обособена 
позиция №8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните 
територии, попадащи в землищата на с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Халваджийско, с. 
Вельово, с. Изворово, с. Богомолско, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Крушолак, с. Малка 
Черковна, с. Милино, с. Равно село, с. Свободица, с. Стеврек, с. Таймище, с. Тиховец, с. Великовци, 
община Антоново, област Търговище“.  

 
41. „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД, оферта вх.№ 99-65/17.01.2019г., за обособена позиция № 1. 
Участникът представил за Обособена позиция №1: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД от Клара Георгиева 
Чунева – съдружник и Ангел Крумов Янакиев- управител и съдружник; 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Клара Георгиева Чунева – съдружник и Ангел Крумов Янакиев- 
управител и съдружник. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 1 повече от 223 975 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП на стр.18-23, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът изброил повече от една 
извършени услуги за периода от 2014 г. до 2017г. от конкретния вид и посочил за всички описание, 
сума, начална дата, крайна дата и получател, но не е посочил обема на изпълнените услуги / 
дейности, каквото е изискването на възложителя. 

1. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 
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технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на инж.Ангел Крумов Янакиев и 4 броя 
технически (ключови) експерти - инж.Георги Милев Атанасов, инж.Ирка Димитрова Владева, 
инж.Паулина Свиленова Симеонова и инж.Велко Пламенов Гергов са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
42. „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД, оферта вх.№ 99-67/17.01.2019г., за обособена позиция № 3. 
Участникът представил за Обособена позиция №3: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД от Клара Георгиева 
Чунева – съдружник и Ангел Крумов Янакиев- управител и съдружник; 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Клара Георгиева Чунева – съдружник и Ангел Крумов Янакиев- 
управител и съдружник. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 3 повече от 218 128 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП на стр.18-23, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът изброил повече от една 
извършени услуги за периода от 2014 г. до 2017г. от конкретния вид и посочил за всички описание, 
сума, начална дата, крайна дата и получател, но не е посочил обема на изпълнените услуги / 
дейности, каквото е изискването на възложителя. 

1. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 3: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на инж.Ангел Крумов Янакиев и 4 броя 
технически (ключови) експерти - инж.Георги Милев Атанасов, инж.Ирка Димитрова Владева, 
инж.Паулина Свиленова Симеонова и инж.Велко Пламенов Гергов са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 
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43. „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД, оферта вх.№ 99-67/17.01.2019г., за обособена позиция № 2. 
Участникът представил за Обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД от Клара Георгиева 
Чунева – съдружник и Ангел Крумов Янакиев- управител и съдружник; 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Клара Георгиева Чунева – съдружник и Ангел Крумов Янакиев- 
управител и съдружник. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП на стр.18-23, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът изброил повече от една 
извършени услуги за периода от 2014 г. до 2017г. от конкретния вид и посочил за всички описание, 
сума, начална дата, крайна дата и получател, но не е посочил обема на изпълнените услуги / 
дейности, каквото е изискването на възложителя. 

1. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на инж.Ангел Крумов Янакиев и 4 броя 
технически (ключови) експерти - инж.Георги Милев Атанасов, инж.Ирка Димитрова Владева, 
инж.Паулина Свиленова Симеонова и инж.Велко Пламенов Гергов са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

                                                                                
44. „ГЕОБИЛД Инженеринг“ ООД, оферта вх.№ 99-68/17.01.2019г., за обособени 

позиции № 1, № 4 и № 6. 
Участникът представил за Обособена позиция №1: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД от Георги Димитров 
Анадолов– съдружник и Велик Огнянов Танушев- управител и съдружник; 
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Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Емилия Страхилова Якимова и Калин Георгиев 
Тодоров- трети лица; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис 
Декларации за разположение от Емилия Страхилова Якимова и Калин Георгиев Тодоров трети 
лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Георги Димитров Анадолов– съдружник и Велик Огнянов Танушев- 
управител и съдружник;. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 1 повече от 223 975 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 710 ха. за Обособена позиция 1. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Велик Огнянов Танушев и 
4 броя технически (ключови) експерти - инж. Любомир Върбанов Стефанов, инж. Десислава 
Георгиева Танушева, инж. Емилия Страхилова Якимова и инж. Калин Георгиев Тодоров са 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Емилия Страхилова Якимова- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 
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Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Калин Георгиев Тодоров- трето лице. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по обособена позиция № 4. 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД от Георги Димитров 
Анадолов– съдружник и Велик Огнянов Танушев- управител и съдружник; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Емилия Страхилова Якимова и Калин Георгиев 
Тодоров- трети лица; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис 
Декларации за разположение от Емилия Страхилова Якимова и Калин Георгиев Тодоров трети 
лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Георги Димитров Анадолов– съдружник и Велик Огнянов Танушев- 
управител и съдружник;. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 4 повече от 225 903 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 689 ха. за Обособена позиция 4. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 4: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Велик Огнянов Танушев и 



 

 
 

82 

4 броя технически (ключови) експерти - инж. Любомир Върбанов Стефанов, инж. Десислава 
Георгиева Танушева, инж. Емилия Страхилова Якимова и инж. Калин Георгиев Тодоров са 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Емилия Страхилова Якимова- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Калин Георгиев Тодоров- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по обособена позиция № 6. 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД от Георги Димитров 
Анадолов– съдружник и Велик Огнянов Танушев- управител и съдружник; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Емилия Страхилова Якимова и Калин Георгиев 
Тодоров- трети лица; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис 
Декларации за разположение от Емилия Страхилова Якимова и Калин Георгиев Тодоров трети 
лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Георги Димитров Анадолов– съдружник и Велик Огнянов Танушев- 
управител и съдружник. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
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(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Велик Огнянов Танушев и 
4 броя технически (ключови) експерти - инж. Любомир Върбанов Стефанов, инж. Десислава 
Георгиева Танушева, инж. Емилия Страхилова Якимова и инж. Калин Георгиев Тодоров са 
вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Емилия Страхилова Якимова- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Калин Георгиев Тодоров- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
45. ОЗЗД „Геокарт“, оферта вх.№ 99-69/17.01.2019г., за обособена позиция № 6. 
Участникът представил за Обособена позиция №6: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за ОЗЗД „Геокарт“ от Пламен Великов Петров– 
управляващ съдружник;  

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки за „Геодезия и кадастър“ ЕООД от Пламен Великов 
Петров– управител; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки за „Картгео” ООД от Мариан Николов Николов– 
управител; 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от инж.Димитър Георгиев Бурдин, инж.Иван Калчев 
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Иванов, инж. Мирослав Цвятков Иванов, инж. Анелия Савова Николова, инж. Петко Симеонов 
Казанлъклиев и Таня Георгиева Маврова- трети лица. 

3.Копие от споразумение за създаване на Обединение по ЗЗД „Геокарт“ от 20.12.2018г. 
Комисията извърши проверка за специфичните изисквания към участници – обединения, 

които не са юридически лица, съгласно изискванията на възложителя. Участникът представил 
копие на документ – договор за учредяване на обединение, от който е видно правното основание 
за създаване на обединението. 

От документа е видно: 
 определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 
Комисията установи, че в представеното от участника споразумение за създаване на 

Обединение по ОЗЗД „Геокарт“ от 20.12.2018г., не се съдържа изискуемата от възложителя 
информация, както следва: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 
 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
 дейностите по поръчката, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнението на поръчката. 
 всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за 
подаването на оферта. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) за ОЗЗД „Геокарт“ подписан 

с квалифициран електронен подпис от Пламен Великов Петров– управляващ съдружник. 
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

„Геодезия и кадастър“ ЕООД и „Картгео” ООД – съдружници в обединението участник са 
правоспособни лица по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от 
ЗКИР. 

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение – доказва се чрез „Геодезия и 
кадастър“ ЕООД и „Картгео” ООД – съдружници в участника ОЗЗД „Геокарт“. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение – доказва се чрез „Геодезия и 
кадастър“ ЕООД – съдружник в участника ОЗЗД „Геокарт“. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
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включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение – доказва се чрез „Геодезия и 
кадастър“ ЕООД и „Картгео” ООД – съдружници в участника ОЗЗД „Геокарт“. 

Комисията установи следната липса- в ЕЕДОП, на стр.18-20, част Част IV: Критерии за 
подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил лицата- експерти, но не посочил кой е ръководител екип и 
кои са ключовите експерти, за да установи комисията дали посочените от участника лица 
отговарят на поставените от възложителя изисквания. 

 Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.18-20, част Част IV: Критерии за 
подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил лицето инж.Димитър Георгиев Бурдин, но не е посочил 
професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.18-20, част Част IV: Критерии за 
подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил лицето инж.Анелия Савова Николова, но не е посочил 
професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.18-20, част Част IV: Критерии за 
подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил лицето инж.Петко Симеонов Казанлъклиев, но не е посочил 
професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.18-20, част Част IV: Критерии за 
подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил лицето инж.Таня Георгиева Маврова, но не е посочил 
професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.18-20, част Част IV: Критерии за 
подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил лицето д-р инж.Иван Калчев Иванов, но не е посочил 
професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.18-20, „Част IV: Критерии за 
подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил лицето инж. Мирослав Цвятков Иванов, но не е посочил 
професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на 
специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посочените лица, а именно: инж.Димитър Георгиев Бурдин, инж.Анелия Савова Николова, 
инж.Петко Симеонов Казанлъклиев, инж.Таня Георгиева Маврова, д-р инж.Иван Калчев Иванов и 
инж.Мирослав Цвятков Иванов са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документ за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Пламен Великов Петров– управител на „Геодезия и кадастър“ ЕООД 
–съдружник в дружеството участник. 

Комисията установи, че за дружеството не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 
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Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

„Геодезия и кадастър“ ЕООД е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписано 
в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следното несъответствие - в ЕЕДОП, на стр.5, в „Част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно използването на 
капацитета на други субекти- Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други 
субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата 
(ако има такива), посочени в част V по-долу?“ участникът посочил отговор „НЕ“, а от 
останалата информация в документа става ясно, че е съдружник в дружеството участник 
ОЗЗД „Геокарт“ и ще използва капацитета на други субекти -  третите лица, за които има 
представени ЕЕДОП. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Дружеството съдружник за последните три, приключили, финансови години е реализирал 

минимален оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на 
ЗОП) без ДДС, за Обособена позиция № 6 повече от 198 111 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Дружеството съдружник успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

 Комисията установи следната липса на информация - на стр.19 от ЕЕДОП,  „Част IV: 
Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и 
професионална квалификация“, участникът посочил:„Степен: Магистър, Специалност: 
Инженер земеустроител, Учебно заведение:Университет по архитектура, строителство и 
геодезия, София, Диплома№ 000475 от 1993 г., Заповед № 117 от 25.04.2001 г. за правоспособно 
лице по чл.12, т.8 от ЗКИР на АГКК, Удостоверение за добро изпълнение от СГКК - град 
Силистра за дейности по поддържане на КККР за обекти на територията на област Силистра; 
Удостоверение за добро изпълнение от Областна Дирекция "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - град Силистра за 
дейности по поддържане на КВС за съдебен район Силистра; Удостоверение за добро 
изпълнение от Областна Дирекция "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - град Силистра за дейности по поддържане 
на КВС за съдебен район Дулово; Годишни финансови отчети за 2015 г, 2016 г. и 2017 г.“. От 
така изписаното не става ясно за кое физическо лице се отнася информацията и в какво 
качество се явява то за конкретната обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Мариан Николов Николов, управител на „Картгео” ООД, съдружник 
в обединението участник. 

Комисията установи следната липса - представеният ЕЕДОП е подписан с електронен 
подпис от Мариян Николов Николов - управител. При извършената от комисията справка в 
електронния търговски регистър се установи, че дружеството „Картгео“ ООД с ЕИК 
110544542 се представлява заедно и поотделно от управителите Мариян Николов Николов и 
Тотьо Маринов Ангелов. Ето защо и на основание чл.54, ал.2 от ЗОП, вр. чл.40, ал.1 , т.1 , вр.ал.2, 
т.3 от ППЗОП следва ЕЕДОП да бъде подписан и от двамата управители. 

Комисията установи, че за дружеството не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

„Картгео” ООД е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписано в регистъра 
по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Технически и професионални способности: 
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1. Дружеството съдружник успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция № 6. 

Комисията установи следната липса на информация- на стр.21-22 от еЕЕДОП,  „Част IV: 
Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и 
професионална квалификация“, участникът посочил инж.МАРИАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ 
Степен: Магистър, Специалност:Инженер по геодезия, фотограметрия и картография, Учебно 
заведение:Висше народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ /ВНВАУ „Георги 
Димитров“/, Шумен, Диплома Серия У № 000157 Заповед № 300-2-186 от 23.05.2002 г. за 
правоспособно лице по чл.12, т.8 от ЗКИР на АГКК, Сертификат за правоспособност по 
Геодезия и Кадастър №386 на КИГ, Трудов стаж: "Геоматикс" ЕООД, Управител, от 2000 г. до 
момента; "КартГео" ООД, Управител, от 2004 до момента Център за научни изследвания и 
технологии към Военногеографската служба на БА, от 1992 г - 2000 г. Военнокартографски 
институт при ГЩ на БА, от 1983 г. до 1992 г. Участвал в изпълнение на геодезически дейности 
при предоставяне на геодезически услуги инж.ТОТЬО МАРИНОВ АНГЕЛОВ Степен: Магистър, 
Специалност: Инженер по геодезия, фотограметрия и картография, Учебно заведение: Висше 
народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ /ВНВАУ „Георги Димитров“/, Шумен, 
Диплома сер. Р № 000214 от 1980 г., Заповед № 250 от 19.05.2001 г. за правоспособно лице по 
чл.12, т.8 от ЗКИР на АГКК Сертификат за правоспособност по Геодезия и Кадастър № 178 на 
КИГ. Трудов стаж: "КартГео ООД", Управител, от.2004 г. до момента; "КартПроект" ООД, 
Управител от 2001 г. до момента;Военнокартографски институт при ГЩ на БА, от 1980 г. до 
2001 г. участвал в изпълнение на геодезически дейности при предоставяне на геодезически услуги 
инж.ХРИСТО ИВАНОВ МИЧЕВ Степен: Магистър, Специалност:Инженер по геодезия, 
фотограметрия и картография, Учебно заведение:Висше народно военно артилерийско училище 
„Георги Димитров“ /ВНВАУ „Георги Димитров“/, Шумен, Диплома сер.Р №001123 от 1980 г., 
Заповед №251 от 19.05.2001 г. за правоспособно лице по чл.12, т.8 от ЗКИР на АГКК 
Сертификат за правоспособност по Геодезия и Кадастър № 179 на -21- КИГ. Трудов стаж: 
"КартГео ООД", Управител, от.2004 г. до момента;"КартПроект" ООД, Управител от 2001 г. 
до момента; Военнокартографски институт при ГЩ на БА, от 1980 г. до 2001 г. Участвал в 
изпълнение на геодезически дейности при предоставяне на геодезически услуги д-р инж.СИЛВИЯ 
ТОТЕВА МАРИНОВА Степен: Магистър, Специалност: Инженер погеодезия, фотограметрия и 
картография, Учебно заведение: Университет по архитектура, строителство и геодезия, 
София, Диплома серия УАСГ-2008,рег. № 36499/2008, Заповед № РД 15-7 от 01.03.2012 г. за 
правоспособно лице по чл.12, т.8 от ЗКИР на АГКК, Сертификат за правоспособност по 
Геодезия и Кадастър № 0504 на КИГ, Трудов стаж: "КартГео" ООД, Картограф, от 2008 до 
момента, УСАГ, асистент, главен асистент, от 2013 г. до момента. От така изписаното не 
става ясно в какво качество се явяват тези лица за конкретната обществена поръчка. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посочените лица, а именно: инж.Мариян Николов Николов, инж.Тотьо Маринов Ангелов, 
инж.Христо Иванов Мичев и д-р инж.Силвия Тотева Маринова са вписани в регистъра по чл.12, 
т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Димитър Георгиев Бурдин- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 
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Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Иван Калчев Иванов- трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса- в ЕЕДОП, на стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил: „Степен: Магистър, Специалност: Инженер по геодезия, 
фотограметрия и картография, Учебно заведение: Висш институт по архитектура и 
строителство (ВИАС), ВПИСАН В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 12 Т. 6 ОТ ЗКИР - Свидетелство № 
032051/2006г. изд. от АГКК под регистр. № 1925 

Професионален опит 24 години ЕТ „ГЕО ПЛЮС – КАЛЧЕВ”; ГЕО ПЛЮС 
ЕООД,Управител от януари 2004 до сега АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ЕАД, Ръководител група 
„ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР” от ноември 1995 до октомври 2008 
“ГЛАВБОЛГАРСТРОЙПРОЕКТ” АД, Геодезист – проектант от март 1995 до ноември 1995“, 
но не е посочил професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални 
регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Мирослав Цвятков Иванов - трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Анелия Савова Николова - трето лице. 
Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.17-18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил: Степен: Магистър, Специалност: Инженер 
земеустроител, Учебно заведение: Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС), 
Диплома сер. А 92 № 000489 от 1993 г., Заповед № 491 от 25.06.2001 г. за правоспособно лице по 
чл.12, т.8 от ЗКИР на АГКК Трудов стаж: Министерство на отбраната, ГД „Инфраструктура 
на отбраната“, отдел „Кадастър и геодезия“ от 1998 г. до момента, "Геопланпроект", от 1995 
г. до 1998 г.; "Агрогеометъринженеринг", от 1993 г. до 1995 г.; Участвал в изпълнение на 
геодезически дейности при предоставяне на геодезически услуги Служебна бележка от Директор 
Дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" МО за доказване на професионалния 
опит“, но не е посочил професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални 
регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 
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Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Петко Симеонов Казанлъклиев- трето лице. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса- в ЕЕДОП, на стр.18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил: ВИАС – гр. София, 1989 г. – 1995 г., Магистър-инженер по 
специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, Диплома Рег. № 2970/27.07.1995, ВИАС 
- гр. София; Вписан в регистъра на правоспособните лица да извършват дейности по кадастъра - 
Заповед №542/10.07.2001 г. на ИД на АГКК“, но не е посочил професионален опит при създаване 
на кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на 
чл.32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Таня Георгиева Маврова- трето лице. 
Комисията установи следната липса - в ЕЕДОП, на стр.4, Част ІІ: Информация на 

икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор, Когато е 
приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 
икономическият оператор желае да направи оферта:…“, третото лице не е посочило 
информация за коя обособена позиция участва. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
Комисията установи следната липса- в ЕЕДОП, на стр.18, част Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална 
квалификация“, участникът посочил: Референция от "Геомера" ЕООД за доказване на 
професионалния опит; Университет по архитектура, строителство и геодезия– гр. София, 1993 
г. – 1998 г., Магистър инженер- геодезист по „Геодезия“, Диплома No 31194 / 29.07.1998 г., УАСГ 
- гр. София; Вписан в регистъра на правоспособните лица да извършва дейности по кадастъра - 
Заповед No 822 / 10.09.2001г. на АГКК; Пълна  проектантска  правоспособност за професионална 
квалификация по геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и 
планове, планове за регулация- регистрационен No 42859/26.01.2018 г.; Застраховка за 
професионална отговорност, съгл. чл.20, ал.3 от ЗКИР и съгл.чл.26 от ЗКГ; Застраховка 
„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ„ на участниците в проектирането и строителството.“, 
но не е посочил професионален опит при създаване на кадастрална карта и кадастрални 
регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

 
46. „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД, оферта вх.№99-70/17.01.2019г. за обособена позиция № 

1, № 2 и № 7. 
Участникът представил по Обособена позиция №1: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геопланпроект“ ЕАД от Николай Иванов 
Няголов,  Антония Красимирова Терзиева и Николай Велков Димитров. 

Комисията извърши справка на електронната страница на Търговския регистър и установи,че 
Николай Иванов Няголов е  изп.директор и член на съвета на директорите, а Антония 
Красимирова Терзиева и Николай Велков Димитров са членове на съвета на директорите. 
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Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Александър Асенов Хаджиев и Георги Димитров 
Кацаров - трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Николай Иванов Няголов– изп.директор и член на съвета на 
директорите, Антония Красимирова Терзиева и Николай Велков Димитров-членове на 
съвета на директорите на „Геопланпроект“ ЕАД, за Обособена позиция 1. 

Комисията установи следната липса - на стр.5 от ЕЕДОП, Част II: Информация за 
икономическия оператор, раздел Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор #1“ участникът е попълнил информация само за Николай Няголов, в качеството му на 
Изпълнителен директор, а липсва информация за подписалите документа  Антония Красимирова 
Терзиева и Николай Велков Димитров-членове на съвета на директорите на „Геопланпроект“ 
ЕАД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 1 повече от 223 975 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 710 ха. за Обособена позиция 1. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Маргарита Якова Тончева и 
4 броя технически (ключови) експерти - инж.Стефан Великов Димитров, инж.Петър Наков 
Петров, инж.Георги Димитров Кацаров и инж.Александър Асенов Хаджиев са вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Александър Асенов Хаджиев, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 
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Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Георги Димитров Кацаров, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Николай Иванов Няголов – изп.директор и член на съвета на 
директорите, Антония Красимирова Терзиева и Николай Велков Димитров-членове на 
съвета на директорите на „Геопланпроект“ ЕАД, за Обособена позиция 2. 

Комисията установи следната липса - на стр.5 от ЕЕДОП, Част II: Информация за 
икономическия оператор, раздел Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор #1“ участникът е попълнил информация само за Николай Няголов, в качеството му на 
Изпълнителен директор, а липсва информация за подписалите документа  Антония Красимирова 
Терзиева и Николай Велков Димитров-членове на съвета на директорите на „Геопланпроект“ 
ЕАД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 
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Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Маргарита Якова Тончева и 
4 броя технически (ключови) експерти - инж.Стефан Великов Димитров, инж.Петър Наков 
Петров, инж.Георги Димитров Кацаров и инж.Александър Асенов Хаджиев са вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Александър Асенов Хаджиев, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Георги Димитров Кацаров, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Николай Иванов Няголов– изп.директор и член на съвета на 
директорите, Антония Красимирова Терзиева и Николай Велков Димитров-членове на 
съвета на директорите на „Геопланпроект“ ЕАД, за Обособена позиция 7. 

Комисията установи следната липса - на стр.5 от ЕЕДОП, Част II: Информация за 
икономическия оператор, раздел Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор #1“ участникът е попълнил информация само за Николай Няголов, в качеството му на 
Изпълнителен директор, а липсва информация за подписалите документа  Антония Красимирова 
Терзиева и Николай Велков Димитров-членове на съвета на директорите на „Геопланпроект“ 
ЕАД. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 7 повече от 232 264 лв. без ДДС; 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
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(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 711 ха. за Обособена позиция 7. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 7: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Маргарита Якова Тончева и 
4 броя технически (ключови) експерти - инж.Стефан Великов Димитров, инж.Петър Наков 
Петров, инж.Георги Димитров Кацаров и инж.Александър Асенов Хаджиев са вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Александър Асенов Хаджиев, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Георги Димитров Кацаров, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
47. „Зенит-Гео“ ЕООД, оферта вх.№ 99-71/17.01.2019г., за обособени позиции № 5 и № 7 
Участникът представил за Обособена позиция №5: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Зенит-Гео“ ЕООД от Вангелия Грозданова 
Кирова- управител. 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Мария Петкова Кръстева, Николай Маринов 
Николов и Сийка Георгиева Николова - трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
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Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Вангелия Грозданова Кирова- управител на  „Зенит-Гео“ ЕООД, за 
Обособена позиция 5. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 5 повече от 331 577 лв. без ДДС; 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 1 036 ха. за Обособена позиция 5. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 5: 1 ръководител и 5 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Вангелия Грозданова 
Кирова и 5 броя технически (ключови) експерти - инж.Марин Николаев Станков, инж.Иван Цочев 
Маринов, инж.Мария Петкова Кръстева, инж.Сийка Георгиева Николова и инж.Николай Марков 
Николов са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Мария Петкова Кръстева, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Николай Марков Николов, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 
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Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Сийка Георгиева Николова, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по Обособена позиция №7: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Зенит-Гео“ ЕООД от Вангелия Грозданова 
Кирова- управител. 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Мария Петкова Кръстева, Николай Маринов 
Николов и Сийка Георгиева Николова - трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Вангелия Грозданова Кирова- управител на „Зенит-Гео“ ЕООД, за 
Обособена позиция 7. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 7 повече от 232 264 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 711 ха. за Обособена позиция 7. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 7: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
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ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Вангелия Грозданова 
Кирова и 5 броя технически (ключови) експерти - инж.Марин Николаев Станков, инж.Иван Цочев 
Маринов, инж.Мария Петкова Кръстева, инж.Сийка Георгиева Николова и инж.Николай Марков 
Николово са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Мария Петкова Кръстева, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Николай Марков Николов, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
Сийка Георгиева Николова, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
48. „Геоинженеринг“ ООД,  оферта вх.№ 99-72/17.01.2019г. за обособени позиции № 1 и 

№ 8 
Участникът представил за Обособена позиция №1: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геоинженеринг“ ООД от Николай Иванов Киров 
и Калин Николаев Киров- управители. 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Анна Милошева Илиева и Стойчо Илиев Кръстев- 
трети лица. 
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Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Николай Иванов Киров и Калин Николаев Киров- управители на 
„Геоинженеринг“ ООД, за Обособена позиция 1. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 1 повече от 223 975 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 710 ха. за Обособена позиция 1. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 1: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Калин Николаев Киров и 4 
броя технически (ключови) експерти - инж.Галин Петров Горанов, инж.Миглена Георгиева 
Цанкова, инж.Стойчо Илиев Кръстев и инж.Анна Милошева Илиева са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Анна Милошева Илиева, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Стойчо Илиев Кръстев, трето лице, ключов експерт. 
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Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по Обособена позиция №8: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геоинженеринг“ ООД от Николай Иванов Киров 
и Калин Николаев Киров- управители. 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Анна Милошева Илиева и Стойчо Илиев Кръстев- 
трети лица. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Николай Иванов Киров и Калин Николаев Киров- управители на 
„Геоинженеринг“ ООД, за Обособена позиция 8. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 8 повече от 257 710 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 716 ха. за Обособена позиция 8. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 8: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Калин Николаев Киров и 4 
броя технически (ключови) експерти - инж.Галин Петров Горанов, инж.Миглена Георгиева 
Цанкова, инж.Стойчо Илиев Кръстев и инж.Анна Милошева Илиева са вписани в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 
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Комисията установи следната липса - на основание чл.65, ал.3 от ЗОП, участникът не е 
представил документи за поетите от третите лица задължения, във връзка с настоящата 
обществена поръчка. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Анна Милошева Илиева, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Стойчо Илиев Кръстев, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
49. ЕТ „Геоинженеринг-Николай Киров“, оферта вх.№ 99-75/17.01.2019г., за обособена 

позиция № 2. 
Участникът представил за Обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за ЕТ„Геоинженеринг-Николай Киров“ от Николай 
Иванов Киров- управител. 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Добромир Йорданов Ралев, Калин Денчев 
Маринов и Петър Милчев Илиев- трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Николай Иванов Киров- управители на ЕТ„Геоинженеринг- Николай 
Киров“, за Обособена позиция 2. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече от 221 533 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
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1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж. Николай Иванов Киров и 4 
броя технически (ключови) експерти - инж.Ивайло Димитров Атанасов, инж.Петър Милчев Илиев, 
инж.Добромир Йорданов Ралев и инж.Калин Денчев Маринов са вписани в регистъра по чл.12, т.8 
от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Добромир Йорданов Ралев, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж. Калин Денчев Маринов, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж. Петър Милчев Илиев, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 
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50. „ГЕОБИБ“  ООД, оферта вх.№ 99-73/17.01.2019г., за обособена позиция № 3 и № 6. 
Участникът представил за Обособена позиция №3: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОБИБ“ ООД от Васил Томов Бучков- 
управител и съдружник и Петър Иванов Илков и Димитър Иванов Белинчев- съдружници. 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Димитър Тодоров Желязков, Димитър Георгиев 
Янев и Яна Василева Савова- трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Васил Томов Бучков- управител и съдружник и Петър Иванов Илков 
и Димитър Иванов Белинчев- съдружници, за „ГЕОБИБ“ ООД, за  Обособена позиция 3. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 3 повече от 218 128 лв. без ДДС; 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 699 ха. за Обособена позиция 3. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 3: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Васил Томов Бучков и 4 
броя технически (ключови) експерти - инж.Петър Иванов Илков, инж.Димитър Тодоров Желязков, 
инж.Яна Василева Савова и инж.Димитър Георгиев Янев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от 
ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Димитър Тодоров Желязков, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 
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Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Димитър Георгиев Янев, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Яна Василева Савова, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по Обособена позиция №6: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „ГЕОБИБ“ ООД от Васил Томов Бучков- 
управител и съдружник и Петър Иванов Илков и Димитър Иванов Белинчев- съдружници. 

Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 
европейски документ за обществени поръчки от Димитър Тодоров Желязков, Димитър Георгиев 
Янев и Яна Василева Савова- трети лица. 

3.Декларации за поетите от третите лица задължения. 
Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 

електронен подпис от Васил Томов Бучков- управител и съдружник и Петър Иванов Илков 
и Димитър Иванов Белинчев- съдружници, за „ГЕОБИБ“ ООД, за  Обособена позиция 6. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 6 повече от 198 111 лв. без ДДС; 

Технически и професионални способности: 
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1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 639 ха. за Обособена позиция 6. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 6: 1 ръководител и 3 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Васил Томов Бучков и 4 
броя технически (ключови) експерти - инж.Петър Иванов Илков, инж.Димитър Тодоров Желязков, 
инж.Яна Василева Савова и инж.Димитър Георгиев Янев са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от 
ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Димитър Тодоров Желязков, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Димитър Георгиев Янев, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 

 
Комисията извърши проверка на оптичен носител (диск) попълнен и подписан с 

квалифициран електронен подпис единен европейски документ за обществени поръчки от 
инж.Яна Василева Савова, трето лице, ключов експерт. 

Комисията установи, че за посоченото от участника трето лице не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва: 

Технически и професионални способности: 
Лицето е вписано в вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР и е с повече от 3 (три) години 

професионален опит при създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 
32 от ЗКИР. 
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51. „Геопрециз-Инженеринг“ ООД, оферта вх.№ 99-76/17.01.2019г., за обособена позиция 

№ 3. 
Участникът представил за Обособена позиция №3: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геопрециз-Инженеринг“ ООД от Георги 
Йорданов Райнов- управител и съдружник, и Петър Колев Бочев и Георги Вълев Димитров- 
съдружници. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Георги Йорданов Райнов- управител и съдружник, и Петър Колев 
Бочев и Георги Вълев Димитров- съдружници, за „Геопрециз- Инженеринг“ ООД, за  
Обособена позиция 3. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 3 повече от 218 128 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 699 ха. за Обособена позиция 3. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 3: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Николай Стелиянов Колев 
и 5 броя технически (ключови) експерти - инж.Георги Йорданов Райнов, инж.Надя Иванова 
Илиева, инж.Димитър Благоев Йорданов, инж.Анелия Трайчева Петева  и инж.Ели Венциславова 
Петрова са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
52. „Геопрециз-Инженеринг“ ООД, оферта вх.№99-77/17.01.2019г., за Обособена 

позиция № 4. 
Участникът представил за Обособена позиция №4 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геопрециз-Инженеринг“ ООД от Георги 
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Йорданов Райнов- управител и съдружник, и Петър Колев Бочев и Георги Вълев Димитров- 
съдружници. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Георги Йорданов Райнов- управител и съдружник, и Петър Колев 
Бочев и Георги Вълев Димитров- съдружници, за „Геопрециз- Инженеринг“ ООД, за  
Обособена позиция 4. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 4 повече от 225 903 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 689 ха. за Обособена позиция 4. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 4: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Николай Стелиянов Колев 
и 5 броя технически (ключови) експерти - инж.Георги Йорданов Райнов, инж.Надя Иванова 
Илиева, инж.Димитър Благоев Йорданов, инж.Анелия Трайчева Петева  и инж.Ели Венциславова 
Петрова са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
53. „Геопрециз-Инженеринг“ ООД, оферта вх.№ 99-78/17.01.2019г., за обособена позиция 

№ 5. 
Участникът представил за Обособена позиция №5; 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Геопрециз-Инженеринг“ ООД от Георги 
Йорданов Райнов- управител и съдружник, и Петър Колев Бочев и Георги Вълев Димитров- 
съдружници. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Георги Йорданов Райнов- управител и съдружник, и Петър Колев 
Бочев и Георги Вълев Димитров- съдружници, за „Геопрециз- Инженеринг“ ООД, за  
Обособена позиция 5. 
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Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 5 повече от 331 577 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 1 036 ха. за Обособена позиция 5. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 5: 1 ръководител и 5 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Николай Стелиянов Колев 
и 5 броя технически (ключови) експерти - инж.Георги Йорданов Райнов, инж.Надя Иванова 
Илиева, инж.Димитър Благоев Йорданов, инж.Анелия Трайчева Петева  и инж.Ели Венциславова 
Петрова са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
54. „Сървей Груп“ ЕООД, оферта вх.№ 99-79/17.01.2019г., за обособени позиции № 2, № 

3 и № 5. 
Участникът представил за Обособена позиция №2: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Сървей Груп“ ЕООД от Милен Стефанов 
Димиев- управител. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Милен Стефанов Димиев- управител, за „Сървей Груп“ ЕООД, за  
Обособена позиция 2. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
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1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 
оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 2 повече 221 533 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 720 ха. за Обособена позиция 2. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Мария Димитрова Димиева 
и 5 броя технически (ключови) експерти - инж.Аргир Николов Аргиров, инж.Камелия Станкова 
Драганова, инж.Стиляна Тотева Вълканова, инж.Ралица Михайлова Кънева и инж.Минко Цочев 
Минков са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по Обособена позиция №3: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Сървей Груп“ ЕООД от Милен Стефанов 
Димиев- управител. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Милен Стефанов Димиев- управител, за „Сървей Груп“ ЕООД, за  
Обособена позиция 3. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 3 повече от 218 128 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 699 ха. за Обособена позиция 3. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
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регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 3: 1 ръководител и 4 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл. 32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Мария Димитрова Димиева 
и 5 броя технически (ключови) експерти - инж.Аргир Николов Аргиров, инж.Камелия Станкова 
Драганова, инж.Стиляна Тотева Вълканова, инж.Ралица Михайлова Кънева и инж.Минко Цочев 
Минков са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 

 
Участникът представил по Обособена позиция №5: 
1. Опис на представените документи.  
2. Оптичен носител (диск) попълнен и подписан с квалифициран електронен подпис единен 

европейски документ за обществени поръчки за „Сървей Груп“ ЕООД от Милен Стефанов 
Димиев- управител. 

Комисията извърши проверка на оптичния носител (диск) подписан с квалифициран 
електронен подпис от Милен Стефанов Димиев- управител, за „Сървей Груп“ ЕООД, за  
Обособена позиция 5. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата по обособената позиция и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по обособената позиция, както следва: 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1. Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗКИР и е вписан в регистъра по 
чл.12, т.8 от ЗКИР. 

Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът за последните три, приключили, финансови години е реализирал минимален 

оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без 
ДДС, за Обособена позиция 5 повече от 331 577 лв. без ДДС. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът в процедурата успешно е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка, повече от 1 
(една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Общият обем (ха) на 
изпълнените услуги/дейности за посочения период, е повече от 1 036 ха. за Обособена позиция 5. 

2. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията извърши проверка в регистъра за 
правоспособни лица при АГКК и установи, че изпълнителят разполага със състав от 
правоспособни лица - ръководител на екипа и технически (ключови) експерти, вписани в 
регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, с минимален брой за Обособена позиция 5: 1 ръководител и 5 
технически (ключови)  експерти, а именно  1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти. 
Ръководителят на екипа е с повече от 5 (пет) години професионален опит при създаване на 
кадастрална карта и кадастрални регистри и/или на специализирани карти по смисъла на чл.32 от 
ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с повече от 3 (три) години професионален опит при 
създаване на кадастрални и/или специализирани карти по смисъла на чл.32 от ЗКИР. 

Комисията извърши проверка в регистъра за правоспособни лица при АГКК и установи, че 
посоченият състав от правоспособни лица - ръководител на екипа инж.Мария Димитрова Димиева 
и 5 броя технически (ключови) експерти - инж.Аргир Николов Аргиров, инж.Камелия Станкова 
Драганова, инж.Стиляна Тотева Вълканова, инж.Ралица Михайлова Кънева и инж.Минко Цочев 
Минков са вписани в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР. 
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С извършване на описаните по-горе действия комисията приключи работа по преценката на 
съответствието с критериите за подбор на участниците в откритата процедура. 

 
С оглед на установените от комисията липси, непълноти и несъответствие на информацията, 

посочени по-горе, и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол следва да бъде 
изпратен на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 
 

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на 
протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисията нов цифрово подписан ЕЕДОП и/или други 
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 оферти. 

 
Комисията единодушно реши, че след изтичането на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП ще 

пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 
Протоколът от работата на комисията се приключи и подписа на 08.05.2019 г. от членовете 

на комисията без особено мнение. 
 
 
Председател:  
 
инж.Тома Бочев: /П/ чл.36а, ал.3 от ЗОП 
 
Членове: 
 
1. инж. Магдалена Тодорова: /П/ чл.36а, ал.3 от ЗОП 
 
2. адв. Митко Ганчев: /П/ чл.36а, ал.3 от ЗОП 
 
3. Любка Фиткарова: /П/ чл.36а, ал.3 от ЗОП 
 
4. Николай Хаджикостадинов: /П/ чл.36а, ал.3 от ЗОП 


