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ПРОТ ОК ОЛ  №  1  
 

 

За отваряне на офертите 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 

с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в 

общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, 

Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“ с 12 (двaнадесет) обособени 

позиции: 

 

Обособена позиция № 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Брезница и с. Корница, община 

Гоце Делчев, с. Горна Сушица, с. Лиляново, с. Пирин, с. Плоски и с. Сугарево, община 

Сандански, с. Илинденци (вкл. общински център с. Струмяни), общ. Струмяни, 

с. Брежани, с. Градево и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград“ 

 

Обособена позиция № 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле, с. Бистрица, 

с. Горно Хърсово, с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Марулево, с. Мощанец, 

с. Покровник, с. Рилци и с. Церово, община Благоевград, област Благоевград“ 

 

Обособена позиция № 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Българчево, с. Бучино, 

с. Габрово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, 

с. Логодаж, с. Обел, с. Падеш, с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“ 

 

Обособена позиция № 4: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землището на гр. Аксаково, община Аксаково, 

област Варна“ 
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Обособена позиция № 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Балдево, с. Гърмен, 

с. Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Осиково, с. Рибново и с. Скребатно, 

община Гърмен, област Благоевград“ 

 

Обособена позиция № 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Беласица, с. Габрене, 

с. Камена, с. Ключ, с. Коларово, с. Първомай, с. Самуилово, с. Скрът, с. Струмешница и с. 

Яворница, община Петрич, област Благоевград“ 

 

Обособена позиция № 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Генерал Тодоров, 

с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с. Митино, с. Ново Кономлади и 

с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ 

 

Обособена позиция № 8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Кресна, с. Горна Брезница, 

с. Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област 

Благоевград“ 

 

Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община 

Ботевград, област София“ 

 

Обособена позиция № 10: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални 

регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Доктор Йосифово, 

с. Студено буче, с. Славотин и с. Смоляновци, община Монтана, с. Горна Бела речка, 

с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Спанчевци, с. Драганица, 

с. Стояново и с. Черкаски, община Вършец, област Монтана“ 

 

Обособена позиция № 11: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални 

регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Боденец, 

с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Кален, с. Крапец и с. Цаконица, 

община Мездра, област Враца“ 
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Обособена позиция № 12: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални 

регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Долна Кремена, 

с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село и с. Царевец, община Мездра, област Враца“  

 

преписка АОП 01055-2018-0006, Решение за откриване на процедура № РД-19-

7/26.03.2018 г., ID № на документа в РОП 838172, Обявление с ID № на документа в РОП 

838176, Решение № РД-19-6(3)/11.06.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация, ID № на документа в РОП 851054, адрес на „Профил на 

купувача“ – http://www.cadastre.bg/public-contracts/suzdavane-na-kkkr-na-urbaniziranite-

teritorii-v-strumyani-aksakovo-gurmen-kresna-drugi 

 

 

 

На 03.07.2018 г. в 10:30 ч. в залата на втория етаж, в сградата на АГКК, гр. София, 

ул. „Мусала” № 1, в изпълнение на Заповед № РД-19-7/03.07.2018 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, се проведе открито заседание на комисия в състав: 

 

Председател:  

Веселина Виткова - главен юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция 

„Административно-правно и финансово обслужване“ (АПФО) резервен член, заместващ 

отсъстващия по обективни причини редовен член инж. Румен Янков – директор на 

дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ (ГКК), 

Членове: 

1. инж. Иванка Казакова – началник отдел „Специализирани карти“, дирекция 

ГКК, 

2. инж. Мария Бонева – старши експерт в отдел „Създаване и поддържане на 

кадастрална карта и кадастрални регистри“ (СПКККР), дирекция ГКК резервен член, 

заместващ отсъстващия по обективни причини редовен член инж. Люба Грозданова – 

главен експерт геодезия в отдел „Геодезия и картография“, дирекция ГКК, 

3. инж. Йоанна Миланова – старши експерт в отдел СПКККР, дирекция ГКК, 

4. Mария Семерджиева – главен юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция АПФО, 

5. Снежанка Велева - главен специалист – счетоводител в отдел „Финанси, 

счетоводство и проекти“ (ФСП), дирекция АПФО, 



 

Стр. 4 от 151 

6. Невин Мехмед Скендер – правоспособен юрист - външен експерт, включен в 

списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП (№ ВЕ-659), 

със задача извършване подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 

с описания по-горе предмет. 

 

 

І. В изпълнение на поставените ѝ задачи комисията извърши следното: 

1. Председателят на комисията получи от деловодството постъпилите оферти – 64 

(шестдесет и четири) запечатани, непрозрачни опаковки, заедно с входящия регистър към 

тях, за което на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП се състави и подписа приемо-

предавателен протокол. 

След получаване на информация за лицата, участващи в процедурата, 

председателят и членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 - 13 от ППЗОП. 

 

2. Комисията констатира, че до крайния срок за получаване на офертите, а именно: 

до 17:30 часа на 02.07.2018 г., в деловодството на АГКК са постъпили 64 (шестдесет и 

четири) броя оферти от следните участници: 

 

 

№ УЧАСТНИК 

Оферта 

(вх. №, дата и час на 

получаване) 

За Обособена позиция 

№ 

1 „ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД 

вх. № 99-349/26.06.2018 г. 

11:13 ч. 
№ 12 

2 ЕТ „КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП – 
ГЕО“ 

вх. № 99-353/29.06.2018 г. 

09:20 ч. 

№ 2 

№ 3 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

3 „ГЕОМАП“ ЕООД 
вх. № 99-355/02.07.2018 г. 

10:09 ч. 

№ 7 

№ 11 
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4 „СПЕЛ 96“ ООД 
вх. № 99-356/02.07.2018 г. 

10:23 ч. 
№ 4 

5 „ГЕОКОРП“ ООД 
вх. № 99-357/02.07.2018 г. 

10:36 ч. 
№ 9 

6 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 
вх. № 99-358/02.07.2018 г. 

11:01 ч. 
№ 1 

7 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 
вх. № 99-359/02.07.2018 г. 

11:02 ч. 
№ 2 

8 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 
вх. № 99-360/02.07.2018 г. 

11:03 ч. 
№ 3 

9 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 
вх. № 99-361/02.07.2018 г. 

11:04 ч. 
№ 6 

10 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 
вх. № 99-362/02.07.2018 г. 

11:05 ч. 
№ 7 

11 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 
вх. № 99-363/02.07.2018 г. 

11:06 ч. 
№ 8 

12 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 
вх. № 99-364/02.07.2018 г. 

11:07 ч. 
№ 9 

13 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 
вх. № 99-365/02.07.2018 г. 

11:08 ч. 
№ 11 

14 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 
вх. № 99-366/02.07.2018 г. 

11:09 ч. 
№ 12 

15 „КАРУЕЛ“ ООД 
вх. № 99-367/02.07.2018 г. 

11:25 ч. 
№ 9 

16 „КАРУЕЛ“ ООД 
вх. № 99-368/02.07.2018 г. 

11:16 ч. 
№ 12 

17 „ЦЕИС“ ЕООД 
вх. № 99-369/02.07.2018 г. 

11:28 ч. 
№ 11 

18 „ЦЕИС“ ЕООД 
вх. № 99-370/02.07.2018 г. 

11:29 ч. 
№ 12 

19 „АРКСИ“ ООД вх. № 99-371/02.07.2018 г. 

11:52 ч. 

№ 8 

№ 9 

№ 12 
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20 
ЕТ „Румен Георгиев – ГЛОБАЛ 
ГЕО“ 

вх. № 99-372/02.07.2018 г. 

11:54 ч. 
№ 9 

21 „ГЛОБАЛ ГЕО“ ЕООД вх. № 99-373/02.07.2018 г. 

11:56 ч. 
№ 10 

22 „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД 
вх. № 99-374/02.07.2018 г. 

11:58 ч. 
№ 9 

23 „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД 
вх. № 99-375/02.07.2018 г. 

11:59 ч. 
№ 1 

24 „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД 
вх. № 99-376/02.07.2018 г. 

12:00 ч. 
№ 6 

25 „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД 
вх. № 99-377/02.07.2018 г. 

12:01 ч. 
№ 5 

26 „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД 
вх. № 99-378/02.07.2018 г. 

12:03 ч. 
№ 4 

27 „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД 
вх. № 99-379/02.07.2018 г. 

12:05 ч. 
№ 7 

28 „КАДАСТЪР МОНТ“ ООД 
вх. № 99-380/02.07.2018 г. 

12:06 ч. 
№ 8 

29 „КАДАСТЪР МОНТ“ ООД 
вх. № 99-381/02.07.2018 г. 

12:07 ч. 
№ 12 

30 „ГЕОХАЙД“ ООД 
вх. № 99-382/02.07.2018 г. 

12:09 ч. 
№ 8 

31 „ГЕОХАЙД“ ООД 
вх. № 99-383/02.07.2018 г. 

12:10 ч. 
№ 12 

32 „ГЕОХАЙД“ ООД 
вх. № 99-384/02.07.2018 г. 

12:11 ч. 
№ 10  

33 „ГЕОХАЙД“ ООД 
вх. № 99-385/02.07.2018 г. 

12:12 ч. 
№ 11 

34 „КОХАБ“ ЕООД 
вх. № 99-386/02.07.2018 г. 

12:19 ч. 
№ 6 

35 „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ 
МОДЕКС“ ЕООД 

вх. № 99-387/02.07.2018 г. 

13:04 ч. 

№ 2 

№ 3 

№ 5 

№ 11 

№ 12 
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36 „ИГЕО“ ООД 
вх. № 99-389/02.07.2018 г. 

14:04 ч. 

№ 5 

№ 8 

№ 12 

37 
„БЛАГОЕВГРАДСКИ 
ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ 
ЕООД 

вх. № 99-390/02.07.2018 г. 

14:31 ч. 
№ 3 

38 
„БЛАГОЕВГРАДСКИ 
ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ 
ЕООД 

вх. № 99-391/02.07.2018 г. 

14:32 ч. 
№ 5 

39 
„БЛАГОЕВГРАДСКИ 
ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ 
ЕООД 

вх. № 99-392/02.07.2018 г. 

14:33 ч. 
№ 6 

40 „ГЕОКАД 93“ ЕООД 
вх. № 99-393/02.07.2018 г. 

14:50 ч. 

№ 6 

№ 7 

№ 9 

41 „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД 
вх. № 99-394/02.07.2018 г. 

14:52 ч. 
№ 8 

42 „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД 
вх. № 99-395/02.07.2018 г. 

14:53 ч. 
№ 12 

43 „ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ 
ООД 

вх. № 99-396/02.07.2018 г. 

15:32 ч. 
№ 4 

44 „ЯНКИ“ ООД 
вх. № 99-397/02.07.2018 г. 

15:36 ч. 
№ 2 

45 „ЯНКИ“ ООД 
вх. № 99-398/02.07.2018 г. 

15:38 ч. 
№ 5 

46 „ЯНКИ“ ООД 
вх. № 99-399/02.07.2018 г. 

15:39 ч. 
№ 7 

47 „ЯНКИ“ ООД 
вх. № 99-400/02.07.2018 г. 

15:40 ч. 
№ 9 

48 „РОДОН“ ЕООД 
вх. № 99-401/02.07.2018 г. 

15:42 ч. 
№ 1 

49 „РОДОН“ ЕООД 
вх. № 99-402/02.07.2018 г. 

15:43 ч. 
№ 3 

50 „РОДОН“ ЕООД 
вх. № 99-403/02.07.2018 г. 

15:44 ч. 
№ 6 

51 „РОДОН“ ЕООД 
вх. № 99-404/02.07.2018 г. 

15:46 ч. 
№ 8 

52 „ГЕОБИБ“ ООД 
вх. № 99-405/02.07.2018 г. 

15:50 ч. 

№ 8 

№ 12 
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53 ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ – ПБ“  
вх. № 99-406/02.07.2018 г. 

15:52 ч. 

№ 4 

№ 5 

54 „ЗЕНИТ ГЕО“ ЕООД 
вх. № 99-407/02.07.2018 г. 

15:53 ч. 

№ 3 

№ 6 

№ 10 

55 ЕТ „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ – 
Николай Киров“ 

вх. № 99-408/02.07.2018 г. 

15:54 ч. 

№ 2 

№ 7 

№ 11 

56 „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 
вх. № 99-409/02.07.2018 г. 

15:57 ч. 

№ 1 

№ 9 

57 „ГЕОПРЕЦИЗ – ИНЖЕНЕРИНГ“ 
ООД 

вх. № 99-410/02.07.2018 г. 

16:11 ч. 
№ 12 

58 „ГЕОПРЕЦИЗ – ИНЖЕНЕРИНГ“ 
ООД 

вх. № 99-411/02.07.2018 г. 

16:12 ч. 
№ 9 

59 „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД 
вх. № 99-412/02.07.2018 г. 

16:23 ч. 
№ 5 

60 „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД 
вх. № 99-413/02.07.2018 г. 

16:24 ч. 
№ 8 

61 „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД 
вх. № 99-414/02.07.2018 г. 

16:25 ч. 
№ 7 

62 „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД 
вх. № 99-415/02.07.2018 г. 

16:26 ч. 
№ 9 

63 „СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД 
вх. № 99-416/02.07.2018 г. 

16:46 ч. 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 9 

№ 10 

64 „ГБС - ИМОТИ” АД 
вх. № 99-417/02.07.2018 г. 

17:08 ч. 

№ 1 

№ 8 
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№ 9 

 

 

3. На откритото заседание за отваряне на офертите присъстваха представители на 

участниците, подали оферта по настоящата обществена поръчка, както следва: 

 Надя Илева - упълномощен представител на участника „ГЕОПРЕЦИЗ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с пълномощно, предоставено на комисията; 

 Мирослава Мирчева – упълномощен представител на участника 

„ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с пълномощно, предоставено на комисията; 

 Севдалина Балканджийска - упълномощен представител на участника 

„ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с пълномощно, предоставено на комисията; 

 Боряна Велкова – упълномощен представител на участника „ГЕОКОНСУЛТ“ 

ООД, с пълномощно. Копие на пълномощното е предоставено на комисията, като 

оригиналът на документа е представен за сверка; 

 инж. Венцислав Янев - упълномощен представител на участника „ГЕОХАЙД“ 

ООД, с пълномощно, предоставено на комисията; 

 Маргарита Добрева – упълномощен представител на участника „ГБС - ИМОТИ“ 

АД, с пълномощно. Копие на пълномощното е предоставено на комисията, като 

оригиналът на документа е представен за сверка; 

 инж. Захари Донев – управител на „РОДОН“ ЕООД. 

Лицата удостовериха присъствието си, като саморъчно се вписаха и подписаха в 

„Списъка на лицата, присъствали при отваряне на офертите“. 

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 

II. В хода на публичното заседание, комисията извърши следното: 

Председателят на комисията откри заседанието в 10:30 часа с представяне на 

членовете на комисията, като прочете съдържанието на Заповед № РД-19-7/03.07.2018 г. 

на Изпълнителния директор на АГКК, за назначаването ѝ, както и имената на 

участниците, подали оферти по обособените позиции, съгласно описания по-горе входящ 

регистър.  
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Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на 

запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и по всяка от офертите 

бяха извършени следните действия: 

При отваряне на опаковките председателят на комисията оповести тяхното 

съдържание и наименованията на участниците. 

 При отваряне на всяка една опаковка, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и констатира, че същият 

е приложен към всяка една оферта. В опаковките на участниците, подали оферта за повече 

от една обособена позиция, комисията установи наличието на съответния брой отделни 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, 

за която се отнасят. 

 Трима от членовете на комисията подписаха всички листове от 

Техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участниците; 

 Председателят на комисията предложи по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпишат Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. От предоставеното право се възползва 

представителят на участника „ГЕОПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Надя Илева, която 

разписа пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците – от вх. № 

99-349/26.06.2018 г. до вх. № 99-396/02.07.2018 г.; 

 При отваряне на офертите на участника „ГЕОХАЙД“ ООД с вх. № 99-

383/02.07.2018 г. и вх. № 99-384/02.07.2018 г. и офертата на участника „РОДОН“ ЕООД с 

вх. № 99-402/02.07.2018 г. беше частично нарушена целостта на пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, без това да води до възможност за узнаване на 

предложената цена. Комисията запечата пликовете на местата с нарушена цялост и 

продължи своята работа;  

 При отваряне на офертите с вх. № 99-397/02.07.2018 г. до вх. № 99-

417/02.07.2018 г. не присъстваха представители на участниците, подали оферта по 

настоящата обществена поръчка. 

 

След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията обяви, че 

публичната част на заседанието е приключила.  
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III. На закрити заседания в периода от 09.07.2018 г. до 03.08.2018 г., комисията в 

състав: 

Председател:  

инж. Румен Янков – директор на дирекция ГКК, 

Членове: 

1. инж. Иванка Казакова – началник отдел „Специализирани карти“, дирекция 

ГКК, 

2. инж. Люба Грозданова – главен експерт геодезия в отдел „Геодезия и 

картография“, дирекция ГКК, 

3. инж. Йоанна Миланова – старши експерт в отдел „Преобразуване на планове, 

карти и регистри”, дирекция ГКК, 

4. Mария Семерджиева – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване“, дирекция АПФО, 

5. Снежанка Велева - главен специалист – счетоводител в отдел ФСП, дирекция 

АПФО, 

6. Невин Мехмед Скендер – правоспособен юрист - външен експерт, включен в 

списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП (№ ВЕ-659), продължи своята работа. 

 

Преди да се включат в работата на комисията, инж. Румен Янков и инж. Люба 

Горозданова подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 - 13 от ППЗОП. 

 

След направената проверка за съответствие и пълнота, комисията установи 

следното: 

1. Оферта вх. № 99-349/26.06.2018 г. подадена от „ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД за Обособена позиция № 12:  

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

1.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от участника 

– представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 
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Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, в поле 1 и 2 

участникът не е отбелязал изричен отговор; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: Г: Други основания за 

изключване, участникът не е отбелязал изричен отговор. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, следва да докаже, че отговаря на 

изискванията на Възложителя към изискванията за личното състояние, като представи 

нов, коректно попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

2. Оферта вх. № 99-353/29.06.2018 г. подадена от ЕТ „КИРИЛ ДАНАИЛОВ 

- ТОП – ГЕО“ за Обособени позиции № 2, № 3, № 6, № 7 и № 8: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

За Обособена позиция № 2: 

2.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

2.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

2.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

За Обособена позиция № 3: 

2.4. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

2.5. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

2.6. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

За Обособена позиция № 6: 

2.7. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

2.8. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

2.9. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 
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За Обособена позиция № 7: 

2.10. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

2.11. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

2.12. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

За Обособена позиция № 8: 

2.13. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

2.14. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

2.15. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 2: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, т. 1, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 3: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, т. 1, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 6: 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, т. 1, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 7: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, т. 1, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 8: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, т. 1, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът ЕТ 

„КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП – ГЕО“, следва да докаже, че отговаря на изискванията на 

Възложителя към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като 

представи нови, коректно попълнени ЕЕДОП за Обособени позиции № 2, № 3, № 6, № 7 

и № 8, съгласно горните констатации. 

 

3. Оферта вх. № 99-355/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОМАП“ ЕООД за 

Обособени позиции № 7 и № 11: 
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Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

За Обособена позиция № 7: 

3.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

3.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

3.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

3.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представени на технически носител (диск); 

За Обособена позиция № 11: 

3.5. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

3.6. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

3.7. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

3.8. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представени на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 7: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър не са публикувани Годишни финансови отчети (ГФО) за последните три 

приключили финансови години, участникът е необходимо да представи ГФО за 2015 г., 

2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 
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- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

В представения от третото лице инж. Стоян Стоянов ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 7: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

В представения от третото лице инж. Веселин Чивчибашиев ЕЕДОП за 

Обособена позиция № 7: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 
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- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

В представения от третото лице инж. Димитър Арнаудов ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 7: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 11: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър не са публикувани ГФО за последните три приключили финансови години, 

участникът е необходимо да представи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 
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В представения от третото лице инж. Стоян Стоянов ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 11: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

В представения от третото лице инж. Веселин Чивчибашиев ЕЕДОП за 

Обособена позиция № 11: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

В представения от третото лице инж. Димитър Арнаудов ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 11: 
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- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОМАП“ ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нови, 

коректно попълнени ЕЕДОП за Обособени позиции № 7 и № 11, нови, коректно 

попълнени ЕЕДОП от третите лица (Стоян Стоянов, Веселин Чивчибашиев и Димитър 

Арнаудов) за Обособени позиции № 7 и № 11 и ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., 

съгласно горните констатации.  

 

4. Оферта вх. № 99-356/02.07.2018 г. подадена от „СПЕЛ 96“ ООД за 

Обособена позиция № 4: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

4.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

4.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

4.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

4.4. Годишни финансови отчети (ГФО) за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 



 

Стр. 20 от 151 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- ЕЕДОП на участника е подписан с електронен подпис, но некоректно, 

съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и изискванията на Възложителя, заложени в 

документацията; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът не е 

отбелязал изричен отговор („Да:, „Не“ или „Не се прилага“), но в следващото поле „Ако 

„да“:“, б. „а)“ неправилно е отбелязано наличието правоспособност по смисъла на чл. 17, 

ал. 1 от ЗКИР и на вписване в Регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности 

по кадастъра, а в б. „г)“ е посочен отговор „Да“, като в следващото поле „Ако „не“:“, б. 

„д)“ е посочен отговор „Не“. Информацията за регистрация, следва да се посочи от 

участника, като информацията и в следващите полета, се съобрази с отговора. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „СПЕЛ 

96“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние, като представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, 

съгласно горните констатации. 

 

5. Оферта вх. № 99-357/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОКОРП“ ООД за 

Обособена позиция № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

5.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

5.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

5.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 
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5.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представени на технически носител (диск); 

5.5. Декларация за разположение от ръководителя и техническите (ключови) 

експерти – 4 бр.; 

5.6. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър не са публикувани ГФО за последните три приключили финансови години, 

участникът е необходимо да представи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

В представения от третото лице инж. Радослав Узунов ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 



 

Стр. 22 от 151 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

В представения от третото лице инж. Никса Николова ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

В представения от третото лице инж. Маргарита Гостиловска ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 
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представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част VI: Заключителни положения, са посочени грешен брой и номер 

на обявлението на обществената поръчка, публикуван в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ОВЕС), а именно OB/S брой 242 от 16.12.2017 г., 2018/S 242-503500. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОКОРП“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, нови, коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Радослав Узунов, 

Никса Николова и Маргарита Гостиловска) и ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., съгласно 

горните констатации. 

 

6. Оферта вх. № 99-358/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОМЕРА“ ЕООД за 

Обособена позиция № 1: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

6.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

6.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

6.3. ЕЕДОП от участника – 2 бр. (отделно представени ЕЕДОП от лицата, които 

представяват участника) представени на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представените от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  
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Комисията допуска участника „ГЕОМЕРА“ ЕООД до разглеждане на 

Техническото предложение за Обособена позиция № 1. 

 

7. Оферта вх. № 99-359/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОМЕРА“ ЕООД за 

Обособена позиция № 2: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

7.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

7.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

7.3. ЕЕДОП от участника – 2 бр. (отделно представени ЕЕДОП от лицата, които 

представяват участника) представени на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представените от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска участника „ГЕОМЕРА“ ЕООД до разглеждане на 

Техническото предложение за Обособена позиция № 2. 

 

8. Оферта вх. № 99-360/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОМЕРА“ ЕООД за 

Обособена позиция № 3: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

8.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

8.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

8.3. ЕЕДОП от участника – 2 бр. (отделно представени ЕЕДОП от лицата, които 

представяват участника) представени на технически носител (диск); 
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Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представените от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска участника „ГЕОМЕРА“ ЕООД до разглеждане на 

Техническото предложение за Обособена позиция № 3. 

 

9. Оферта вх. № 99-361/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОМЕРА“ ЕООД за 

Обособена позиция № 6: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

9.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

9.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

9.3. ЕЕДОП от участника – 2 бр. (отделно представени ЕЕДОП от лицата, които 

представяват участника) представени на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представените от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  
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Комисията допуска участника „ГЕОМЕРА“ ЕООД до разглеждане на 

Техническото предложение за Обособена позиция № 6. 

 

10. Оферта вх. № 99-362/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОМЕРА“ ЕООД за 

Обособена позиция № 7: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

10.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

10.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

10.3. ЕЕДОП от участника – 2 бр. (отделно представени ЕЕДОП от лицата, които 

представяват участника) представени на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представените от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска участника „ГЕОМЕРА“ ЕООД до разглеждане на 

Техническото предложение за Обособена позиция № 7. 

 

11. Оферта вх. № 99-363/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОМЕРА“ ЕООД за 

Обособена позиция № 8: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

11.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

11.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

11.3. ЕЕДОП от участника – 2 бр. (отделно представени ЕЕДОП от лицата, които 

представяват участника) представени на технически носител (диск); 
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Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представените от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска участника „ГЕОМЕРА“ ЕООД до разглеждане на 

Техническото предложение за Обособена позиция № 8. 

 

12. Оферта вх. № 99-364/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОМЕРА“ ЕООД за 

Обособена позиция № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

12.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

12.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

12.3. ЕЕДОП от участника – 2 бр. (отделно представени ЕЕДОП от лицата, които 

представяват участника) представени на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представените от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  



 

Стр. 28 от 151 

Комисията допуска участника „ГЕОМЕРА“ ЕООД до разглеждане на 

Техническото предложение за Обособена позиция № 9. 

 

13. Оферта вх. № 99-365/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОМЕРА“ ЕООД за 

Обособена позиция № 11: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

13.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

13.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

13.3. ЕЕДОП от участника – 2 бр. (отделно представени ЕЕДОП от лицата, които 

представяват участника) представени на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представените от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска участника „ГЕОМЕРА“ ЕООД до разглеждане на 

Техническото предложение за Обособена позиция № 11. 

 

14. Оферта вх. № 99-366/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОМЕРА“ ЕООД за 

Обособена позиция № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

14.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

14.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

14.3. ЕЕДОП от участника – 2 бр. (отделно представени ЕЕДОП от лицата, които 

представяват участника) представени на технически носител (диск); 
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Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представените от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска участника „ГЕОМЕРА“ ЕООД до разглеждане на 

Техническото предложение за Обособена позиция № 12. 

 

15. Оферта вх. № 99-367/02.07.2018 г. подадена от „КАРУЕЛ“ ООД за 

Обособена позиция № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

15.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

15.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

15.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

15.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представени на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 
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Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

В представения от третото лице инж. Георги Манев ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни.  

В представения от третото лице инж. Васко Иванов ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

В представения от третото лице инж. Борис Манев ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 
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възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„КАРУЕЛ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, 

както и нови, коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Георги Манев, Васко Иванов 

и Борис Манев), съгласно горните констатации. 

 

16. Оферта вх. № 99-368/02.07.2018 г. подадена от „КАРУЕЛ“ ООД за 

Обособена позиция № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

16.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

16.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

16.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

16.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представени на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 
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- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

В представения от третото лице инж. Георги Манев ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни.  

В представения от третото лице инж. Васко Иванов ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 
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В представения от третото лице инж. Борис Манев ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„КАРУЕЛ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, 

както и нови, коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Георги Манев, Васко Иванов 

и Борис Манев), съгласно горните констатации. 

 

17. Оферта вх. № 99-369/02.07.2018 г. подадена от „ЦЕИС“ ЕООД за 

Обособена позиция № 11: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

17.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

17.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

17.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

17.4. ЕЕДОП за трето лице – 1 бр. представен на технически носител (диск); 

17.5. Декларация за поет от трето лице ангажимент; 

17.6. Удостоверения/референции за добро изпълнение; 

17.7. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 
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документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът не е 

отбелязал изричен отговор („Да:, „Не“ или „Не се прилага“); 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: α: Общо указание за всички 

критерии за подбор, участникът е посочил отговор „Да“, без да се е съобразил с 

указанието в ЕЕДОП, че икономическият оператор следва да попълни тази информация 

само ако Възложителят е посочил в обявлението или в документацията, че 

икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ, без да трябва да 

попълва друг раздел на Част IV. Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

такова изискване; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, т. 2, информацията не 

е попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 от същото поле. 

Като административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни 

да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът 

е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

В представения от третото лице инж. Георги Пеков ЕЕДОП: 
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- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни.  

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „ЦЕИС“ 

ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя, като представи 

нов, коректно попълнен ЕЕДОП, както и нов, коректно попълнен ЕЕДОП от третото лице 

(Георги Пеков), съгласно горните констатации. 

 

18. Оферта вх. № 99-370/02.07.2018 г. подадена от „ЦЕИС“ ЕООД за 

Обособена позиция № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

18.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

18.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

18.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

18.4. ЕЕДОП за трето лице – 1 бр. представен на технически носител (диск); 

18.5. Декларация за поет от трето лице ангажимент; 

18.6. Удостоверения/референции за добро изпълнение; 

18.7. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 
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икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът не е 

отбелязал изричен отговор („Да:, „Не“ или „Не се прилага“); 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: α: Общо указание за всички 

критерии за подбор, участникът е посочил отговор „Да“, без да се е съобразил с 

указанието в ЕЕДОП, че икономическият оператор следва да попълни тази информация 

само ако Възложителят е посочил в обявлението или в документацията, че 

икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ, без да трябва да 

попълва друг раздел на Част IV. Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

такова изискване; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, т. 2, информацията не 

е попълнена коректно. Възложителят за настоящата процедура не е поставял изискване за 

наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това дали 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в 

регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 от същото поле. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

В представения от третото лице инж. Георги Пеков ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни.  

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 
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На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „ЦЕИС“ 

ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя, като представи 

нов, коректно попълнен ЕЕДОП, както и нов, коректно попълнен ЕЕДОП от третото лице 

(Георги Пеков), съгласно горните констатации. 

 

19. Оферта вх. № 99-371/02.07.2018 г. подадена от „АРКСИ“ ООД за 

Обособени позиции № 8, № 9 и № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

19.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1) – 1 бр., общ 

за Обособени позиции № 8, № 9 и № 12; 

19.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2) - 1 бр., общо за 

Обособени позиции № 8, № 9 и № 12; 

19.3. ЕЕДОП от участника – 1 бр., общ за Обособени позиции № 8, № 9 и № 12, 

представен на технически носител (диск); 

19.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. общо, по един за лице за Обособени позиции № 

8, № 9 и № 12, представени на технически носител (диск); 

19.5. Декларации за разположение от ръководителя и техническите (ключови) 

експерти; 

19.6. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

19.7. Удостоверения/референции за добро изпълнение; 

19.8. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- Съгласно изискванията на Възложителя, заложени в документацията (стр. 

33), „когато участникът участва за повече от една обособена позиция, той представя 

отделен ЕЕДОП в комплектуваните документи за всяка обособена позиция поотделно“. 
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Съгласно чл. 47, ал. 10 ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции 

са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е 

посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В настоящата 

процедура Възложителят не е предоставил подобна възможност. 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

В представения от третото лице инж. Борислав Александров ЕЕДОП: 

- Съгласно изискванията на Възложителя, заложени в документацията (стр. 

33), „когато участникът участва за повече от една обособена позиция, той представя 

отделен ЕЕДОП в комплектуваните документи за всяка обособена позиция поотделно“; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 



 

Стр. 39 от 151 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Юри Цановски ЕЕДОП: 

- Съгласно изискванията на Възложителя, заложени в документацията (стр. 

33), „когато участникът участва за повече от една обособена позиция, той представя 

отделен ЕЕДОП в комплектуваните документи за всяка обособена позиция поотделно“; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Христо Дечев ЕЕДОП: 

- Съгласно изискванията на Възложителя, заложени в документацията (стр. 

33), „когато участникът участва за повече от една обособена позиция, той представя 

отделен ЕЕДОП в комплектуваните документи за всяка обособена позиция поотделно“; 
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- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „АРКСИ“ 

ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор, като представи нови, коректно попълнени 

ЕЕДОП и заявление за участие за Обособени позиции № 8, № 9 и № 12, както и нови, 

коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Борисла Александров, Юри Цановски и 

Христо Дечев), за Обособени позиции № 8, № 9 и № 12, съгласно горните констатации. 

 

20. Оферта вх. № 99-372/02.07.2018 г. подадена от ЕТ „Румен Георгиев – 

ГЛОБАЛ ГЕО“ за Обособена позиция № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

20.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

20.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

20.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 
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Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представеният от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска участника ЕТ „Румен Георгиев – ГЛОБАЛ ГЕО“ до 

разглеждане на Техническото предложение за Обособена позиция № 9. 

 

21. Оферта вх. № 99-373/02.07.2018 г. подадена от „ГЛОБАЛ ГЕО“ ЕООД за 

Обособена позиция № 10: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

21.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

21.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

21.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представеният от участника ЕЕДОП, във връзка с доказване съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, отговаря изцяло по обем и 

съдържание на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска участника „ГЛОБАЛ ГЕО“ ЕООД до разглеждане на 

Техническото предложение за Обособена позиция № 10. 
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22. Оферта вх. № 99-374/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД за 

Обособена позиция № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

22.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

22.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

22.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър е публикуван ГФО само за 2015 г., участникът е необходимо да представи ГФО 

за 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 
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предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОКОНСУЛТ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя 

към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, 

коректно попълнен ЕЕДОП и ГФО за 2016 г. и 2017 г., съгласно горните констатации. 

 

23. Оферта вх. № 99-375/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД за 

Обособена позиция № 1: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

23.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

23.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

23.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 
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съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър е публикуван ГФО само за 2015 г., участникът е необходимо да представи ГФО 

за 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОКОНСУЛТ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя 

към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, 

коректно попълнен ЕЕДОП и ГФО за 2016 г. и 2017 г., съгласно горните констатации. 

 

24. Оферта вх. № 99-376/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД за 

Обособена позиция № 6: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

24.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

24.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

24.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 
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Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър е публикуван ГФО само за 2015 г., участникът е необходимо да представи ГФО 

за 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 
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Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОКОНСУЛТ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя 

към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, 

коректно попълнен ЕЕДОП и ГФО за 2016 г. и 2017 г., съгласно горните констатации. 

 

25. Оферта вх. № 99-377/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД за 

Обособена позиция № 5: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

25.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

25.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

25.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър е публикуван ГФО само за 2015 г., участникът е необходимо да представи ГФО 

за 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОКОНСУЛТ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя 

към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, 

коректно попълнен ЕЕДОП и ГФО за 2016 г. и 2017 г., съгласно горните констатации. 

 

26. Оферта вх. № 99-378/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД за 

Обособена позиция № 4: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

26.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

26.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

26.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 
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изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър е публикуван ГФО само за 2015 г., участникът е необходимо да представи ГФО 

за 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОКОНСУЛТ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя 

към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, 

коректно попълнен ЕЕДОП и ГФО за 2016 г. и 2017 г., съгласно горните констатации. 
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27. Оферта вх. № 99-379/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД за 

Обособена позиция № 7: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

27.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

27.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

27.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър е публикуван ГФО само за 2015 г., участникът е необходимо да представи ГФО 

за 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 
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предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОКОНСУЛТ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя 

към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, 

коректно попълнен ЕЕДОП и ГФО за 2016 г. и 2017 г., съгласно горните констатации. 

 

28. Оферта вх. № 99-380/02.07.2018 г. подадена от „КАДАСТЪР МОНТ“ 

ООД за Обособена позиция № 8: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

28.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

28.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

28.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

28.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представени на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 



 

Стр. 51 от 151 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 1б, участникът е попълнил информация за изпълнени сходни 

услуги/дейности за периода от 3 (три) години, но не е посочил обем (ха) на същите, 

съгласно изискванията на Раздел В., т. В.I. от документацията за обществената поръчка; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на техническите (ключови) 

експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 

32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 2 от документацията. По отношение 

описания опит на ръководителя на екипа при създаване на кадастрална и 

специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, за същия следва да се посочи 

период на изпълнение, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 1 от документацията. 

В представения от третото лице инж. Борислав Коцев ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва. С оглед факта, че не са констатирани други непълноти 

или несъсответствия в представения ЕЕДОП, комисията приема тази грешка в 

изписването за несъществена. 

В представения от третото лице инж. Виолета Целова ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва. С оглед факта, че не са констатирани други непълноти 

или несъсответствия в представения ЕЕДОП, комисията приема тази грешка в 

изписването за несъществена. 
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В представения от третото лице инж. Емил Михайлов ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва. С оглед факта, че не са констатирани други непълноти 

или несъсответствия в представения ЕЕДОП, комисията приема тази грешка в 

изписването за несъществена. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„КАДАСТЪР МОНТ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на 

Възложителя към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като 

представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

29. Оферта вх. № 99-381/02.07.2018 г. подадена от „КАДАСТЪР МОНТ“ 

ООД за Обособена позиция № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

29.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

29.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

29.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

29.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представени на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 
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възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 1б, участникът е попълнил информация за изпълнени сходни 

услуги/дейности за периода от 3 (три) години, но не е посочил обем (ха) на същите, 

съгласно изискванията на Раздел В., т. В.I. от документацията за обществената поръчка; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на техническите (ключови) 

експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 

32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 2 от документацията. По отношение 

описания опит на ръководителя на екипа при създаване на кадастрална и 

специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, за същия следва да се посочи 

период на изпълнение, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 1 от документацията. 

В представения от третото лице инж. Борислав Коцев ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва. С оглед факта, че не са констатирани други непълноти 

или несъсответствия в представения ЕЕДОП, комисията приема тази грешка в 

изписването за несъществена. 

В представения от третото лице инж. Виолета Целова ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва. С оглед факта, че не са констатирани други непълноти 
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или несъсответствия в представения ЕЕДОП, комисията приема тази грешка в 

изписването за несъществена. 

В представения от третото лице инж. Емил Михайлов ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, лицето е посочило номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва. С оглед факта, че не са констатирани други непълноти 

или несъсответствия в представения ЕЕДОП, комисията приема тази грешка в 

изписването за несъществена. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„КАДАСТЪР МОНТ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на 

Възложителя към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като 

представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

30. Оферта вх. № 99-382/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОХАЙД“ ООД за 

Обособена позиция № 8: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

30.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

30.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

30.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 
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- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 1б, участникът е попълнил информация за изпълнени сходни 

услуги/дейности за периода от 3 (три) години, но не е посочил обем (ха) на същите, 

съгласно изискванията посочени в Раздел В., т. В.I. от документацията за обществената 

поръчка; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на техническите (ключови) 

експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 

32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 2 от документацията. По отношение 

описания опит на ръководителя на екипа при създаване на кадастрална и 

специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, за същия следва да се посочи 

период на изпълнение, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 1 от документацията;  

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, както и предмета на процедурата за възлагане 

на обществена поръчка, съгласно изискванията на образеца; 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Христо Сталинов Съев, 

Венцислав Любенов Янев и Борис Николов Димитров), поради което ЕЕДОП следва да се 

подпише с електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, 

които са със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 

лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 
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обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОХАЙД“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

31. Оферта вх. № 99-383/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОХАЙД“ ООД за 

Обособена позиция № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

31.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

31.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

31.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 1б, участникът е попълнил информация за изпълнени сходни 

услуги/дейности за периода от 3 (три) години, но не е посочил обем (ха) на същите, 
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съгласно изискванията посочени в Раздел В., т. В.I. от документацията за обществената 

поръчка; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на техническите (ключови) 

експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 

32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 2 от документацията. По отношение 

описания опит на ръководителя на екипа при създаване на кадастрална и 

специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, за същия следва да се посочи 

период на изпълнение, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 1 от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, както и предмета на процедурата за възлагане 

на обществена поръчка, съгласно изискванията на образеца; 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Христо Сталинов Съев, 

Венцислав Любенов Янев и Борис Николов Димитров), поради което ЕЕДОП следва да се 

подпише с електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, 

които са със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 

лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОХАЙД“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 
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изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

32. Оферта вх. № 99-384/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОХАЙД“ ООД за 

Обособена позиция № 10: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

32.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

32.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

32.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 1б, участникът е попълнил информация за изпълнени сходни 

услуги/дейности за периода от 3 (три) години, но не е посочил обем (ха) на същите, 

съгласно изискванията посочени в Раздел В., т. В.I. от документацията за обществената 

поръчка; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на техническите (ключови) 

експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 

32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 
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„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 2 от документацията. По отношение 

описания опит на ръководителя на екипа при създаване на кадастрална и 

специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, за същия следва да се посочи 

период на изпълнение, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 1 от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, както и предмета на процедурата за възлагане 

на обществена поръчка, съгласно изискванията на образеца; 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Христо Сталинов Съев, 

Венцислав Любенов Янев и Борис Николов Димитров), поради което ЕЕДОП следва да се 

подпише с електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, 

които са със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 

лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОХАЙД“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

33. Оферта вх. № 99-385/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОХАЙД“ ООД за 

Обособена позиция № 11: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

33.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 
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33.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

33.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 1б, участникът е попълнил информация за изпълнени сходни 

услуги/дейности за периода от 3 (три) години, но не е посочил обем (ха) на същите, 

съгласно изискванията посочени в Раздел В., т. В.I. от документацията за обществената 

поръчка; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на техническите (ключови) 

експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 

32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 2 от документацията. По отношение 

описания опит на ръководителя на екипа при създаване на кадастрална и 

специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, за същия следва да се посочи 

период на изпълнение, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. 

В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“, т. 1 от документацията; 
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- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, както и предмета на процедурата за възлагане 

на обществена поръчка, съгласно изискванията на образеца; 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Христо Сталинов Съев, 

Венцислав Любенов Янев и Борис Николов Димитров), поради което ЕЕДОП следва да се 

подпише с електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, 

които са със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 

лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОХАЙД“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

34. Оферта вх. № 99-386/02.07.2018 г. подадена от „КОХАБ“ ЕООД за 

Обособена позиция № 6: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

34.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

34.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

34.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 
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обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът не е 

отбелязал изричен отговор („Да:, „Не“ или „Не се прилага“), а е посочил наличието на 

правоспособност по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и на вписване в Регистъра на лицата, 

правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като в следващото поле „Ако „да“:“, 

б. „г)“ е посочен отговор „Да“, а в следващото поле „Ако „не“:“, б. „д)“ е посочен отговор 

„Да“. Информацията за регистрация, следва да се посочи от участника само с „Да:, „Не“ 

или „Не се прилага“, като информацията и в следващите полета, се съобрази с отговора; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно. В това поле следва да се предостави информация относно това дали 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в 

регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като административен орган, който води и съхранява 

регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя 

е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да 

представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в 

съответното поле на образеца. Информацията неправилно е попълнена от участника в 

Част II, Раздел: А; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 
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На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „КОХАБ“ 

ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията 

за личното състояние, като представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, съгласно горните 

констатации. 

 

35. Оферта вх. № 99-387/02.07.2018 г. подадена от „КОНСУЛТАНТСКА 

АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД за Обособени позиции № 2, № 3, № 5, № 11 и № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

За Обособена позиция № 2: 

35.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

35.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

35.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

35.4. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 3: 

35.5. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

35.6. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

35.7. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

35.8. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 5: 

35.9. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

35.10. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

35.11. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

35.12. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 11: 

35.13. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

35.14. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

35.15. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

35.16. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 12: 

35.17. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

35.18. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

35.19. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

35.20. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 
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Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от третото лице инж. Атанас Петков ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 2: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

В представения от третото лице инж. Емил Тошев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 2: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

В представения от третото лице инж. Атанас Петков ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 3: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

В представения от третото лице инж. Емил Тошев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 3: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 
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информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

В представения от третото лице инж. Атанас Петков ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 5: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

В представения от третото лице инж. Емил Тошев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 5: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

В представения от третото лице инж. Атанас Петков ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 11: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

В представения от третото лице инж. Емил Тошев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 11: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

В представения от третото лице инж. Атанас Петков ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 12: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 
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маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

В представения от третото лице инж. Емил Тошев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 12: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС“ ЕООД, следва да докаже, че отговаря на 

изискванията на Възложителя, като представи нови, коректно попълнени ЕЕДОП от 

третите лица (Атанас Петков и Емил Тошев) за Обособени позиции № 2, № 3, № 5, № 11 

и № 12, съгласно горните констатации.  

 

36. Оферта вх. № 99-389/02.07.2018 г. подадена от „ИГЕО“ ООД за 

Обособени позиции № 5, № 8 и № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

За Обособена позиция № 5: 

36.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

36.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

36.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 8: 

36.4. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

36.5. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

36.6. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 12: 

36.7. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

36.8. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

36.9. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 
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Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 5: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, в поле 1 

„Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или трудовото право?“ участникът е посочил 

отгоговор „ДА“, но в следващото поле „Ако „да“ не е посочил взел ли е мерки, с които да 

докаже своята надеждност и съответно същите не са описани; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър е публикуван ГФО само за 2015 г., участникът е необходимо да представи ГФО 

за 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 8: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, в поле 1 
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„Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или трудовото право?“ участникът е посочил 

отгоговор „ДА“, но в следващото поле „Ако „да“ не е посочил взел ли е мерки, с които да 

докаже своята надеждност и съответно същите не са описани; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър е публикуван ГФО само за 2015 г., участникът е необходимо да представи ГФО 

за 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 12: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, в поле 1 

„Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или трудовото право?“ участникът е посочил 

отгоговор „ДА“, но в следващото поле „Ако „да“ не е посочил взел ли е мерки, с които да 

докаже своята надеждност и съответно същите не са описани; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 
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правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: Б: Икономическо и финансово 

състояние, т. 1а, участникът е посочил изискваната информация. Тъй като в Търговския 

регистър е публикуван ГФО само за 2015 г., участникът е необходимо да представи ГФО 

за 2016 г. и 2017 г.; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „ИГЕО“ 

ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията за 

личното състояние, като представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, с допълнена или 

променена информация, за Обособени позиции № 5, № 8 и № 12 и ГФО за 2016 г. и 2017 

г., съгласно горните констатации. 

 

37. Оферта вх. № 99-390/02.07.2018 г. подадена от „БЛАГОЕВГРАДСКИ 

ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД за Обособена позиция № 3: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

37.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

37.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

37.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

37.4. Списък на услуги/дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата; 

37.5. Препоръки за добро изпълнение; 

37.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

37.7. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

37.8. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 



 

Стр. 70 от 151 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: В: 

Информация относно използването на капацитета на други субекти, участникът е 

маркирал отговор „Да“. Съгласно указанията дадени в ЕЕДОП, ако е посочен отговор 

„Да“ в това поле, участникът следва да представи отделно за всеки от съответните субекти 

надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, 

изисквана съгласно Част II, Раздели А и Б и от Част III oт ЕЕДОП; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 1б, е попълнена обобщена информация за изпълнени сходни 

услуги/дейности за периода от 3 (три) години и общия обем (ха) за същите. Участникът 

следва да предостави информация за предмета и обема на конкретнни услуги/дейности, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, за период от 3 (три) години; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД, следва да докаже, че 

отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, с допълнена или 

променена информация, съгласно горните констатации. 
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38. Оферта вх. № 99-391/02.07.2018 г. подадена от „БЛАГОЕВГРАДСКИ 

ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД за Обособена позиция № 5: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

38.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

38.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

38.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

38.4. Списък на услуги/дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата; 

38.5. Препоръки за добро изпълнение; 

38.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

38.7. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

38.8. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: В: 

Информация относно използването на капацитета на други субекти, участникът е 

маркирал отговор „Да“. Съгласно указанията дадени в ЕЕДОП, ако е посочен отговор 

„Да“ в това поле, участникът следва да представи отделно за всеки от съответните субекти 

надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, 

изисквана съгласно Част II, Раздели А и Б и от Част III oт ЕЕДОП; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 1б, е попълнена обобщена информация за изпълнени сходни 

услуги/дейности за периода от 3 (три) години и общия обем (ха) за същите. Участникът 

следва да предостави информация за предмета и обема на конкретнни услуги/дейности, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, за период от 3 (три) години; 



 

Стр. 72 от 151 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД, следва да докаже, че 

отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, с допълнена или 

променена информация, съгласно горните констатации. 

 

39. Оферта вх. № 99-392/02.07.2018 г. подадена от „БЛАГОЕВГРАДСКИ 

ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД за Обособена позиция № 6: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

39.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

39.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

39.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

39.4. Списък на услуги/дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата; 

39.5. Препоръки за добро изпълнение; 

39.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

39.7. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

39.8. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 
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изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: В: 

Информация относно използването на капацитета на други субекти, участникът е 

маркирал отговор „Да“. Съгласно указанията дадени в ЕЕДОП, ако е посочен отговор 

„Да“ в това поле, участникът следва да представи отделно за всеки от съответните субекти 

надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, 

изисквана съгласно Част II, Раздели А и Б и от Част III oт ЕЕДОП; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 1б, е попълнена обобщена информация за изпълнени сходни 

услуги/дейности за периода от 3 (три) години и общия обем (ха) за същите. Участникът 

следва да предостави информация за предмета и обема на конкретнни услуги/дейности, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, за период от 3 (три) години; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД, следва да докаже, че 

отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, с допълнена или 

променена информация, съгласно горните констатации. 

 

40. Оферта вх. № 99-393/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОКАД 93“ ЕООД за 

Обособени позиции № 6, № 7 и № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

За Обособена позиция № 6: 
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40.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

40.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

40.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 7: 

40.4. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

40.5. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

40.6. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 9:  

40.7. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

40.8. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

40.9. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 6: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: Б: Основания, свързани с 

плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, в поле 1 „Икономическият 

оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната 

на установяване?“ участникът е посочил отгоговор „Не“, но в следващото поле „Ако „не“ 

участникът не е посочил необходимата информация; 

- В част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово 

състояние“, участникът е посочил изискваната информация. След направената справка, 

комисията установи, че сумата за 2015 г. не е съобразена с данните от ГФО, публикувани в 

Търговския регистър. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 7: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: Б: Основания, свързани с 

плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, в поле 1 „Икономическият 
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оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната 

на установяване?“ участникът е посочил отгоговор „Не“, но в следващото поле „Ако „не“ 

участникът не е посочил необходимата информация; 

- В част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово 

състояние“, участникът е посочил изискваната информация. След направената справка, 

комисията установи, че сумата за 2015 г. не е съобразена с данните от ГФО, публикувани в 

Търговския регистър. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 9: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: Б: Основания, свързани с 

плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, в поле 1 „Икономическият 

оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната 

на установяване?“ участникът е посочил отгоговор „Не“, но в следващото поле „Ако „не“ 

участникът не е посочил необходимата информация; 

- В част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово 

състояние“, участникът е посочил изискваната информация, като след направената 

справка, комисията установи, че сумата за 2015 г. не е съобразена с данните от ГФО, 

публикувани в Търговския регистър. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „ГЕОКАД 

93“ ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние, като представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, с 

допълнена или променена информация за Обособени позиции № 6, № 7 и № 9, съгласно 

горните констатации. 

 

41. Оферта вх. № 99-394/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ 

ЕАД за Обособена позиция № 8: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

41.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 
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41.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

41.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- ЕЕДОП на участника е подписан с професионален електронен подпис от един 

от членовете на Съвета на директорите, а именно Стоян Стоянов. ЕЕДОП на участника 

следва да бъде подписан от лицето с личен/персонален електронен подпис, поради факта, че 

лицето декларира данни, които се отнасят до неговото лично състояние, а не обстоятелства, 

свързани с дружеството участник.  

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на 

Възложителя към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като 

представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 
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42. Оферта вх. № 99-395/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ 

ЕАД за Обособена позиция № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

42.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

42.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

42.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- ЕЕДОП на участника е подписан с професионален електронен подпис от един 

от членовете на Съвета на директорите, а именно Стоян Стоянов. ЕЕДОП на участника 

следва да бъде подписан от лицето с личен/персонален електронен подпис, поради факта, че 

лицето декларира данни, които се отнасят до неговото лично състояние, а не обстоятелства, 

свързани с дружеството участник.  
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Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на 

Възложителя към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като 

представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

43. Оферта вх. № 99-396/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОБИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за Обособена позиция № 4: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

43.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

43.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

43.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

43.4. ЕЕДОП за трети лица – 1 бр. представен на технически носител (диск); 

43.5. Декларация за разположение на експерт. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът е 

отбелязал изричен отговор „Не се прилага“, но в следващото поле „Ако „да“:“, б. „г)“ е 

посочен отговор „Не“, а в следващото поле „Ако „не“:“, б. „д)“ е посочен отговор „Да“. 

Посоченият от участника отговорът за регистрация, следва да бъде съобразен и да 

съответсва на информацията посочена и в следващите полета („Ако „да“:“ и „Ако „не“:“); 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Велик Огнянов Танушев и 

Георги Димитров Анадолов), поради което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен 

подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, които са със статут, 

който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В представения от третото лице инж. Калин Тодоров ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът е 

отбелязал изричен отговор „Не се прилага“, но в следващото поле „Ако „да“:“, б. „а)“ и 

„б“ неправилно е отбелязано наличието на правоспособност по чл. по смисъла на чл. 17, 

ал. 1 от ЗКИР, която информация се посочва в в Част ІV, буква А, т. 1 от ЕЕДОП; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: α: Общо указание за всички 

критерии за подбор, участникът е посочил отговор „Да“, без да се е съобразил с 

указанието в ЕЕДОП, че икономическият оператор следва да попълни тази информация 
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само ако Възложителят е посочил в обявлението или в документацията, че 

икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ, без да трябва да 

попълва друг раздел на Част IV. Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

такова изискване; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, т. 2, информацията не 

е попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 от същото поле. 

Като административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни 

да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът 

е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на 

Възложителя към изискванията за личното състояние, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, както и нов, коректно попълнен ЕЕДОП от третото лице (Калин 

Тодоров), съгласно горните констатации.  

 

44. Оферта вх. № 99-397/02.07.2018 г. подадена от „ЯНКИ“ ООД за 

Обособена позиция № 2: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

44.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

44.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

44.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

44.4. ЕЕДОП за трети лица – 1 бр. представен на технически носител (диск). 

44.5. Решение за регистрация на дружеството; 

44.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

44.7. Справка декларации на ключовите екперти; 

44.8. Декларация за разположение на ключовите експерти; 

44.9. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

44.10. ГФО за 2016 г. и 2017 г. 
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Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Филип Кръстев Янчев, Милко 

Филипов Янчев и Кирил Филипов Янчев), поради което ЕЕДОП следва да се подпише с 

електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, които са 

със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по 

начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 
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личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В представения от третото лице инж. Валентин Юруков ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“ 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „ЯНКИ“ 

ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен 

ЕЕДОП, както и нов, коректно попълнен ЕЕДОП от третото лица (Валентин Юруков), 

съгласно горните констатации.  

 

45. Оферта вх. № 99-398/02.07.2018 г. подадена от „ЯНКИ“ ООД за 

Обособена позиция № 5: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

45.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

45.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 
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45.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

45.4. ЕЕДОП за трети лица – 1 бр. представен на технически носител (диск). 

45.5. Решение за регистрация на дружеството; 

45.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

45.7. Справка декларации на ключовите екперти; 

45.8. Декларация за разположение на ключовите експерти; 

45.9. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

45.10. ГФО за 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 



 

Стр. 84 от 151 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Филип Кръстев Янчев, Милко 

Филипов Янчев и Кирил Филипов Янчев), поради което ЕЕДОП следва да се подпише с 

електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, които са 

със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по 

начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В представения от третото лице инж. Валентин Юруков ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“ 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „ЯНКИ“ 

ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен 
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ЕЕДОП, както и нов, коректно попълнен ЕЕДОП от третото лица (Валентин Юруков), 

съгласно горните констатации. 

 

46. Оферта вх. № 99-399/02.07.2018 г. подадена от „ЯНКИ“ ООД за 

Обособена позиция № 7: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

46.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

46.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

46.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

46.4. ЕЕДОП за трети лица – 1 бр. представен на технически носител (диск). 

46.5. Решение за регистрация на дружеството; 

46.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

46.7. Справка декларации на ключовите екперти; 

46.8. Декларация за разположение на ключовите експерти; 

46.9. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

46.10. ГФО за 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Филип Кръстев Янчев, Милко 

Филипов Янчев и Кирил Филипов Янчев), поради което ЕЕДОП следва да се подпише с 

електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, които са 

със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по 

начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В представения от третото лице инж. Валентин Юруков ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“ 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 
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- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „ЯНКИ“ 

ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен 

ЕЕДОП, както и нов, коректно попълнен ЕЕДОП от третото лица (Валентин Юруков), 

съгласно горните констатации. 

 

47. Оферта вх. № 99-400/02.07.2018 г. подадена от „ЯНКИ“ ООД за 

Обособена позиция № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

47.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

47.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

47.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

47.4. ЕЕДОП за трети лица – 1 бр. представен на технически носител (диск). 

47.5. Решение за регистрация на дружеството; 

47.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

47.7. Справка декларации на ключовите екперти; 

47.8. Декларация за разположение на ключовите експерти; 

47.9. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

47.10. ГФО за 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 
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В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Филип Кръстев Янчев, Милко 

Филипов Янчев и Кирил Филипов Янчев), поради което ЕЕДОП следва да се подпише с 

електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, които са 

със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по 

начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В представения от третото лице инж. Валентин Юруков ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 
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представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“ 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „ЯНКИ“ 

ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен 

ЕЕДОП, както и нов, коректно попълнен ЕЕДОП от третото лица (Валентин Юруков), 

съгласно горните констатации. 

 

48. Оферта вх. № 99-401/02.07.2018 г. подадена от „РОДОН“ ЕООД за 

Обособена позиция № 1: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

48.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

48.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

48.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

48.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представено на технически носител (диск). 

48.5. Решение за регистрация на дружеството; 

48.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

48.7. Справка декларации на ключовите екперти; 

48.8. Декларация за разположение на ключовите експерти; 

48.9. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 
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48.10. ГФО за 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Лазар Попгаврилов ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 
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представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Любомир Николов ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: 

Информация за икономическия оператор, поле „Икономическият оператор микро-, 

малко или средно предприятие ли е?“ не е попълнено от лицето. Съгалсно Раздел 2. 

„Указания и изисквания. Условия за участие в обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. 

от документацията, „за всяко трето лице се представя отделен надлежно попълнен и 

подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно Част 

II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 
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- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Росен Бобошевски ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 
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на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „РОДОН“ 

ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията 

за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен 

ЕЕДОП, както и нови, коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Лазар Попгаврилов, 

Любомир Николов и Росен Бобошевски), съгласно горните констатации.  

 

49. Оферта вх. № 99-402/02.07.2018 г. подадена от „РОДОН“ ЕООД за 

Обособена позиция № 3: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

49.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

49.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

49.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

49.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представено на технически носител (диск). 

49.5. Решение за регистрация на дружеството; 

49.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

49.7. Справка декларации на ключовите екперти; 

49.8. Декларация за разположение на ключовите експерти; 

49.9. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

49.10. ГФО за 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 



 

Стр. 94 от 151 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Лазар Попгаврилов ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 
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ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Любомир Николов ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: 

Информация за икономическия оператор, поле „Икономическият оператор микро-, 

малко или средно предприятие ли е?“ не е попълнено от лицето. Съгалсно Раздел 2. 

„Указания и изисквания. Условия за участие в обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. 

от документацията, „за всяко трето лице се представя отделен надлежно попълнен и 

подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно Част 

II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 
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заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Росен Бобошевски ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 
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- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „РОДОН“ 

ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията 

за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен 

ЕЕДОП, както и нови, коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Лазар Попгаврилов, 

Любомир Николов и Росен Бобошевски), съгласно горните констатации. 

 

50. Оферта вх. № 99-403/02.07.2018 г. подадена от „РОДОН“ ЕООД за 

Обособена позиция № 6: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

50.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

50.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

50.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

50.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представено на технически носител (диск). 

50.5. Решение за регистрация на дружеството; 

50.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

50.7. Справка декларации на ключовите екперти; 

50.8. Декларация за разположение на ключовите експерти; 

50.9. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

50.10. ГФО за 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 
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В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Лазар Попгаврилов ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Любомир Николов ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: 

Информация за икономическия оператор, поле „Икономическият оператор микро-, 

малко или средно предприятие ли е?“ не е попълнено от лицето. Съгалсно Раздел 2. 

„Указания и изисквания. Условия за участие в обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. 

от документацията, „за всяко трето лице се представя отделен надлежно попълнен и 

подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно Част 

II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 
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на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Росен Бобошевски ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 
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Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „РОДОН“ 

ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията 

за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен 

ЕЕДОП, както и нови, коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Лазар Попгаврилов, 

Любомир Николов и Росен Бобошевски), съгласно горните констатации. 

 

51. Оферта вх. № 99-404/02.07.2018 г. подадена от „РОДОН“ ЕООД за 

Обособена позиция № 8: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

51.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

51.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

51.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

51.4. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представено на технически носител (диск). 

51.5. Решение за регистрация на дружеството; 

51.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

51.7. Справка декларации на ключовите екперти; 

51.8. Декларация за разположение на ключовите експерти; 

51.9. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа; 

51.10. ГФО за 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 
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ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Лазар Попгаврилов ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 
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правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Любомир Николов ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: 

Информация за икономическия оператор, поле „Икономическият оператор микро-, 

малко или средно предприятие ли е?“ не е попълнено от лицето. Съгалсно Раздел 2. 

„Указания и изисквания. Условия за участие в обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. 

от документацията, „за всяко трето лице се представя отделен надлежно попълнен и 

подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно Част 

II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 
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- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

В представения от третото лице инж. Росен Бобошевски ЕЕДОП: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор информацията не е 

попълнена от лицето. Съгалсно Раздел 2. „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“, т. 4, подточка 4.5. от документацията, „за всяко трето лице се 

представя отделен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 

информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б и Част III oт ЕЕДОП.“; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, последно поле, 

участникът е добавил текс, който не е включен в одобрения от Възложителя образец на 

ЕЕДОП, а именно: „При икономическия оператор налице ли е неравнопоставеност в 

случаите по чл.44, ал. 5“. Поради факта, че Възложителят не допуска промяна, изтриване, 

заличаване и/или редактиране в полетата на образеца, този текс следва да бъде премахнат 

от ЕЕДОП на участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, следва да се 

предостави информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла 

на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „РОДОН“ 

ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към изискванията 

за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно попълнен 
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ЕЕДОП, както и нови, коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Лазар Попгаврилов, 

Любомир Николов и Росен Бобошевски), съгласно горните констатации. 

 

52. Оферта вх. № 99-405/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОБИБ“ ООД за 

Обособени позиции № 8 и № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

52.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1) - – 1 бр., общ 

за двете обособени позиции; 

52.2. Спиък на експертите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на 

поръчката; 

52.3. Декларация за ангажираност на ръководителя и ключовите експерти; 

52.4. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа. 

52.5. Удостоверения за окончателно завършена работа; 

52.6. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

За Обособена позиция № 8: 

52.7. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

52.8. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

52.9. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 12: 

52.10. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

52.11. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

52.12. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 8: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, участникът е 
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маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле са посочени имената на трети 

лица – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Васил Томов Бучков, Петър 

Иванов Илков и Димитър Иванов Белинчев), поради което ЕЕДОП следва да се подпише 

с електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, които са 

със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието 

по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. Когато е 

налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 
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В представения от третото лице инж. Мирослав Стойнов ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 8: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Яна Савова ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 8: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 
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В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 12: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, участникът е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле са посочени имената на трети 

лица – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Васил Томов Бучков, Петър 

Иванов Илков и Димитър Иванов Белинчев), поради което ЕЕДОП следва да се подпише 

с електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, които са 

със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието 

по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. Когато е 

налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 
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свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В представения от третото лице инж. Мирослав Стойнов ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 12: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Яна Савова ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 12:: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 
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с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОБИБ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП за Обособени позиции № 8 и № 12, както и нови, коректно попълнени 

ЕЕДОП от третите лица (Мирослав Стойнов и Яна Савова), за Обособени позиции № 8 и 

№ 12, съгласно горните констатации.  

 

53. Оферта вх. № 99-406/02.07.2018 г. подадена от ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ – 

ПБ“ за Обособени позиции № 4 и № 5: 

В ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ – ПБ“ се включват следните дружества: „Пазарджишки 

териториален кадастър“ ЕООД и ЕТ „БУЧКОВ -91 - Васил Бучков“. 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

53.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1) – 1 бр., общ 

за двете обособени позиции;  

53.2. Рамков договор № Д18-06/18.06.2018 г. за създаване на ГД (заверено копие); 

53.3. Анекс № 3/02.07.2018 г. към Рамков договор № Д18-06/18.06.2018 г. (за ОП 

№ 4) (заверено копие); 

53.4. Анекс № 4/02.07.2018 г. към Рамков договор № Д18-06/18.06.2018 г. (за ОП 

№ 5) (заверено копие); 

53.5. Спиък на експертите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на 

поръчката; 

53.6. Декларация за ангажираност на ръководителя и ключовите експерти; 

53.7. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа. 

53.8. Удостоверения/протокол за окончателно завършена работа; 

53.9. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

За Обособена позиция № 4: 

53.10. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

53.11. ЕЕДОП от ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ – ПБ“ – представен на технически 

носител (диск); 
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53.12. ЕЕДОП от участника в обединението „Пазарджишки териториален 

кадастър“ ЕООД – представен на технически носител (диск); 

53.13. ЕЕДОП от участника в обединението ЕТ „БУЧКОВ -91 - Васил Бучков“ – 

представен на технически носител (диск); 

53.14. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 5: 

53.15. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

53.16. ЕЕДОП от ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ – ПБ“ – представен на технически 

носител (диск); 

53.17. ЕЕДОП от участника в обединението „Пазарджишки териториален 

кадастър“ ЕООД – представен на технически носител (диск); 

53.18. ЕЕДОП от участника в обединението ЕТ „БУЧКОВ -91 - Васил Бучков“ – 

представен на технически носител (диск); 

53.19. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от обединението ЕЕДОП за Обособена позиция № 4: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, обединението е 

маркирало отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле са посочени имената на 

участниците на обединението и на третите лица – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участниците в обединението са правоспособни лица по смисъла на чл. 17, ал. 1 от 
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ЗКИР и дали са вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 

(„Вписване е съответен професионален регистър“) от същото поле; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

В представения от участника „Пазарджишки териториален кадастър“ ЕООД 

ЕЕДОП за Обособена позиция № 4: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Идентификационен номер по 

ДДС“, дружеството е посочило Булстат номер. Участникът следва коректно да изпише 

идентификационният номер по ДДС, като пред същия бъде отбелязано „BG”; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участниците в обединението са правоспособни лица по смисъла на чл. 17, ал. 1 от 

ЗКИР и дали са вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 

(„Вписване е съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен 

орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности 

по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, 

но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да 

бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Димитър Николов Пашов и 

Иван Емилов Марков), поради което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен 

подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, които са със статут, 

който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. Когато е налице 
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необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В представения от участника ЕТ „БУЧКОВ -91 - Васил Бучков“ ЕЕДОП за 

Обособена позиция № 4: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участниците в обединението са правоспособни лица по смисъла на чл. 17, ал. 1 от 

ЗКИР и дали са вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 

(„Вписване е съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен 

орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности 

по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, 

но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да 

бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Георги Генчев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 4: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, поле „Вписван е 

съответен регистър“ лицето е посочил отговор „Не“, а в поле „Специално разрешение“ е 

посочено наличието на правоспособност лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР. 

Информацията не е попълнена коректно в тази част, тъй като Възложителят за настоящата 

процедура не е поставял изискване за наличие на специално разрешение или членство. 

Информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, 

ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира 

в т. 1 („Вписване е съответен професионален регистър“) от същото поле. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 
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В представения от третото лице инж. Росен Петков ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 4: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно в тази част. Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от обединението ЕЕДОП за Обособена позиция № 5: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, обединението е 

маркирало отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле са посочени имената на 

участниците на обединението и на третите лица – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участниците в обединението са правоспособни лица по смисъла на чл. 17, ал. 1 от 

ЗКИР и дали са вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 

(„Вписване е съответен професионален регистър“) от същото поле; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 
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предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

В представения от участника „Пазарджишки териториален кадастър“ ЕООД 

ЕЕДОП за Обособена позиция № 5: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Идентификационен номер по 

ДДС“, дружеството е посочило Булстат номер. Участникът следва коректно да изпише 

идентификационният номер по ДДС, като пред същия бъде отбелязано „BG”; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно. Възложителят за настоящата процедура не е поставял изискване за 

наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това дали 

участниците в обединението са правоспособни лица по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и 

дали са вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 

(„Вписване е съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен 

орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности 

по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, 

но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да 

бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Димитър Николов Пашов и 

Иван Емилов Марков), поради което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен 

подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, които са със статут, 

който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В представения от участника ЕТ „БУЧКОВ -91 - Васил Бучков“ ЕЕДОП за 

Обособена позиция № 5: 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участниците в обединението са правоспособни лица по смисъла на чл. 17, ал. 1 от 

ЗКИР и дали са вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 

(„Вписване е съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен 

орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности 

по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, 

но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да 

бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Георги Генчев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 5: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, поле „Вписван е 

съответен регистър“ лицето е посочил отговор „Не“, а в поле „Специално разрешение“ е 

посочено наличието на правоспособност лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР. 

Информацията не е попълнена коректно в тази част. Възложителят за настоящата 

процедура не е поставял изискване за наличие на специално разрешение или членство. 

Информация относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, 

ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира 

в т. 1 („Вписване е съответен професионален регистър“) от същото поле. Като 

административен орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е 

правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то 

информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Росен Петков ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 5: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 
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информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно в тази част, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е 

поставял изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация 

относно това дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и 

дали е вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 

(„Вписване е съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен 

орган, който води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности 

по кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, 

но с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да 

бъде попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът ДЗЗД 

„ГЕОПРОЕКТИ – ПБ“, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя 

към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нови, 

коректно попълнени ЕЕДОП за обединението и за участниците в него, както и нови, 

коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Георги Генчев и Росен Петков) за 

Обособени позиции № 4 и № 5, съгласно горните констатации.  

 

54. Оферта вх. № 99-407/02.07.2018 г. подадена от „ЗЕНИТ ГЕО“ ЕООД за 

Обособени позиции № 3, № 6 и № 10: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

54.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1) – 1 бр., общ 

за трите обособени позиции;  

54.2. Спиък на експертите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на 

поръчката; 

54.3. Декларация за ангажираност на ръководителя и ключовите експерти; 

54.4. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа. 

54.5. Удостоверения/протоколи за окончателно завършена работа; 

54.6. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

За Обособена позиция № 3: 
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54.7. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

54.8. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

54.9. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представени на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 6: 

54.10. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

54.11. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

54.12. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представени на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 10: 

54.13. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

54.14. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

54.15. ЕЕДОП за трети лица – 3 бр. представени на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 3: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, участникът е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле са посочени имената на трети 

лица – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 
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с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията.  

В представения от третото лице инж. Мария Кръстева ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 3: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) не е декларирана информацията дали участникът е 

правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по 

чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като административен орган, който води и съхранява регистъра на 

лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно 

известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи 

нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното 

поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Николай Николов ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 3: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 



 

Стр. 120 от 151 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Сийка Николова ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 3: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 6: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, участникът е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле са посочени имената на трети 

лица – ключови експерти; 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията.  

В представения от третото лице инж. Мария Кръстева ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 6: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) не е декларирана информацията дали участникът е 

правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по 

чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като административен орган, който води и съхранява регистъра на 

лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно 

известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи 
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нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното 

поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Николай Николов ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 6: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Сийка Николова ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 6: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 
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с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 10: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, участникът е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле са посочени имената на трети 

лица – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията.  

В представения от третото лице инж. Мария Кръстева ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 10: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 
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информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) не е декларирана информацията дали участникът е 

правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в регистъра по 

чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като административен орган, който води и съхранява регистъра на 

лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя е служебно 

известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да представи 

нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в съответното 

поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Николай Николов ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 10: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Сийка Николова ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 10: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно. Възложителят за настоящата процедура не е поставял изискване за 

наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това дали 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в 

регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е съответен 

професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който води и 

съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на 

Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, 

че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена 

коректно в съответното поле на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „ЗЕНИТ 

ГЕО“ ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нови, 

коректно попълнени ЕЕДОП за Обособени позиции № 3, № 6 и № 10, както и нови, 

коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Мария Кръстева, Николай Николов и Сийка 

Николова), за Обособени позиции № 3, № 6 и № 10, съгласно горните констатации. 

 

55. Оферта вх. № 99-408/02.07.2018 г. подадена от ЕТ „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ 

– Николай Киров“ за Обособени позиции № 2, № 7 и № 11: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

55.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1) – 1 бр., общ 

за трите обособени позиции;  

55.2. Спиък на експертите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на 

поръчката; 

55.3. Декларация за ангажираност на ръководителя и ключовите експерти; 

55.4. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа. 

55.5. Удостоверения/протоколи за окончателно завършена работа; 

55.6. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

За Обособена позиция № 2: 

55.7. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

55.8. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 
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55.9. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 7: 

55.10. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

55.11. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

55.12. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 11: 

55.13. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

55.14. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

55.15. ЕЕДОП за трети лица – 2 бр. представени на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 2: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, участникът е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле са посочени имената на трети 

лица – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията.  

В представения от третото лице инж. Петър Илиев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 2: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Добромир Ралев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 2: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 7: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, участникът е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле са посочени имената на трети 

лица – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 
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съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията.  

В представения от третото лице инж. Петър Илиев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 7: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Добромир Ралев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 7: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 
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кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 11: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, участникът е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле са посочени имената на трети 

лица – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията.  

В представения от третото лице инж. Петър Илиев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 11: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 
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маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от третото лице инж. Добромир Ралев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 11: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът ЕТ 

„ГЕОИНЖЕНЕРИНГ – Николай Киров“, следва да докаже, че отговаря на 
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изискванията на Възложителя към изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, като представи нови, коректно попълнени ЕЕДОП за Обособени позиции № 2, № 

7 и № 11, както и нови, коректно попълнени ЕЕДОП от третите лица (Петър Илиев и 

Добромир Ралев), за Обособени позиции № 2, № 7 и № 11, съгласно горните 

констатации. 

 

56. Оферта вх. № 99-409/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД за Обособени позиции № 1 и № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

56.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1) – 1 бр., общ 

за двете обособени позиции;  

56.2. Спиък на експертите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на 

поръчката; 

56.3. Декларация за ангажираност на ръководителя и ключовите експерти; 

56.4. Документи за образование, квалификация, професионален опит на екипа. 

56.5. Удостоверения/протоколи за окончателно завършена работа; 

56.6. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

За Обособена позиция № 1: 

56.7. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

56.8. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

56.9. ЕЕДОП за трети лица – 1 бр. представен на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 9: 

56.10. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

56.11. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

56.12. ЕЕДОП за трети лица – 1 бр. представен на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 



 

Стр. 133 от 151 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 1: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, участникът е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле е посочено името на трето 

лице – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията.  

В представения от третото лице инж. Стойчо Кръстев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 1: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 9: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, участникът е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни. В същото поле е посочено името на трето 

лице – ключови експерти; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно, тъй като Възложителят за настоящата процедура не е поставял 

изискване за наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това 

дали участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е 

вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е 

съответен професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който 

води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра, на Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но 

с оглед факта, че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде 

попълнена коректно в съответното поле на образеца; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, поле „Образователна и професионална квалификация“ информацията 

не е попълнена. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните 

изисквания за персонал, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация за 

предлагания персонал за изпълнение на обществената поръчка, както и информация за 

притежавания опит на ръководителя и техническите (ключови) експерти при 

създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, 
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съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в Раздел В., т. В.ІІ. 

„Минимални изисквания за персонал“ от документацията.  

В представения от третото лице инж. Стойчо Кръстев ЕЕДОП за Обособена 

позиция № 9: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, „Форма на участие“, третото лице е 

маркирал отговор „Да“, като не се е съобразил с пояснението в самия ЕЕДОП, че тази 

информация се попълва по-специално, когато участникът е част от група, консорциум, 

съвместно предприятие или други подобни; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно. Възложителят за настоящата процедура не е поставял изискване за 

наличие на специално разрешение или членство. Информация относно това дали 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в 

регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР следва да се декларира в т. 1 („Вписване е съответен 

професионален регистър“) от същото поле. Като административен орган, който води и 

съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на 

Възложителя е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, 

че следва да представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена 

коректно в съответното поле на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на 

Възложителя към изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като 

представи нови, коректно попълнени ЕЕДОП за Обособени позиции № 1 и № 9, както и 

нов, коректно попълнен ЕЕДОП от третото лице (Стойчо Кръстев), за Обособени 

позиции № 1 и № 9, съгласно горните констатации. 

 

57. Оферта вх. № 99-410/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОПРЕЦИЗ – 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за Обособена позиция № 12: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

57.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1);  
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57.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

57.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

57.4. Спиък на експертите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на 

поръчката; 

57.5. Справка-декларации за ключовите експерти; 

57.6. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, в поле 

„Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:….“ участникът не е 

отбелязал изричен отговор; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: Г: Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка, поле 1, участникът е посочил 

отговор „Не“, рефериращ, че не са налице нито едно от посочените в документацията 

основания, след което са изброени само част от тях. По този начин за комисията не става 

безспорно ясно налице ли са за участника националните основания за изключване или не. Ако 

за участника са налице част от основания или всички основания за изключване по този 

раздел, същият следва да попълни и следващото поле 2. Когато за участника не е налице нито 

едно от посочените специфични национални основания, в дясната колона на поле 1 се 

маркира само отговор „Не”. Изброяването на основанията е препоръчително да се направи 

тогава, когато за участника са налице част от основанията и следва да се посочи кои от тях; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 



 

Стр. 137 от 151 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Георги Йорданов Райнов, 

Георги Вълев Димитров и Петър Колев Бочев), поради което ЕЕДОП следва да се 

подпише с електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, 

които са със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата.  

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОПРЕЦИЗ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията 

на Възложителя към изискванията за личното състояние, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

58. Оферта вх. № 99-411/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОПРЕЦИЗ – 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за Обособена позиция № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

58.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1);  

58.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

58.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

58.4. Спиък на експертите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на 

поръчката; 

58.5. Справка-декларации за ключовите експерти; 

58.6. ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 
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изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: В: Основания, свъзани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, в поле 

„Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:….“ участникът не е 

отбелязал изричен отговор; 

- В Част III: Основания за изключване, Раздел: Г: Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка, поле 1, участникът е посочил 

отговор „Не“, рефериращ, че не са налице нито едно от посочените в документацията 

основания, след което са изброени само част от тях. По този начин за комисията не става 

безспорно ясно налице ли са за участника националните основания за изключване или не. Ако 

за участника са налице част от основания или всички основания за изключване по този 

раздел, същият следва да попълни и следващото поле 2. Когато за участника не е налице нито 

едно от посочените специфични национални основания, в дясната колона на поле 1 се 

маркира само отговор „Не”. Изброяването на основанията е препоръчително да се направи 

тогава, когато за участника са налице част от основанията и следва да се посочи кои от тях; 

- В Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изцяло 

изискуемата информация, а именно: в предвидената декларация за достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответните части на ЕЕДОП, не са 

посочени съответните част, раздел/ точка/и, съгласно изискванията на образеца. 

- Видно от направена справка в Търговския регистър, изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (Георги Йорданов Райнов, 

Георги Вълев Димитров и Петър Колев Бочев), поради което ЕЕДОП следва да се 

подпише с електронен подпис от всички лица, които представляват участника и лицата, 

които са със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата.  

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 
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На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОПРЕЦИЗ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията 

на Възложителя към изискванията за личното състояние, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

59. Оферта вх. № 99-412/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД за 

Обособена позиция № 5: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

59.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

59.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

59.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

59.4. Пълномощно № 2689 от 28.06.2018 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 
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- Представеният от участника ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от 

упълномощено от управителя на дружеството лице - Цветан Александров Георгиев, по 

силата на пълномощно, нотариално заверено с рег. № 2689/28.06.2018 г. на нотариус 

Цветослав Лазаров. Също така в Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел 

Б: „Информация за представителите на иконимическия оператор“ не са попълнени данните на 

вписания в Търговския регистър управител на дружеството - инж. Александър Александров, 

а данните на упълномощеното лице. С ЕЕДОП се декларират обстоятелства, които могат да 

доведат до задължително отстраняване от участие съгласно чл. 54 от ЗОП, ако не са 

изпълнение. Това са лични данни за представляващия дружеството, каквато е информацията 

дали е осъждан по съответните разпоредби на НК, като в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП 

изрично са посочени лицата, за които участникът следва да предостави тези определени 

данни. Съгласно изложеното, ЕЕДОП следва да е подписан от едноличния собственик и 

управител на дружеството - инж. Александър Александров и не може да бъде подписан от 

пълномощник, тъй като това противоречи на законовите изисквания. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

60. Оферта вх. № 99-413/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД за 

Обособена позиция № 8: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

60.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

60.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

60.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

60.4. Пълномощно № 2687 от 28.06.2018 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 
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обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- Представеният от участника ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от 

упълномощено от управителя на дружеството лице - Цветан Александров Георгиев, по 

силата на пълномощно, нотариално заверено с рег. № 2687/28.06.2018 г. на нотариус 

Цветослав Лазаров. Също така в Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел 

Б: „Информация за представителите на иконимическия оператор“ не са попълнени данните на 

вписания в Търговския регистър управител на дружеството - инж. Александър Александров, 

а данните на упълномощеното лице. С ЕЕДОП се декларират обстоятелства, които могат да 

доведат до задължително отстраняване от участие съгласно чл. 54 от ЗОП, ако не са 

изпълнение. Това са лични данни за представляващия дружеството, каквато е информацията 

дали е осъждан по съответните разпоредби на НК, като в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП 

изрично са посочени лицата, за които участникът следва да предостави тези определени 

данни. Съгласно изложеното, ЕЕДОП следва да е подписан от едноличния собственик и 

управител на дружеството - инж. Александър Александров и не може да бъде подписан от 

пълномощник, тъй като това противоречи на законовите изисквания. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 
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изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

61. Оферта вх. № 99-414/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД за 

Обособена позиция № 7: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

61.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

61.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

61.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

61.4. Пълномощно № 2686 от 28.06.2018 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- Представеният от участника ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от 

упълномощено от управителя на дружеството лице - Цветан Александров Георгиев, по 
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силата на пълномощно, нотариално заверено с рег. № 2686/28.06.2018 г. на нотариус 

Цветослав Лазаров. Също така в Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел 

Б: „Информация за представителите на иконимическия оператор“ не са попълнени данните на 

вписания в Търговския регистър управител на дружеството - инж. Александър Александров, 

а данните на упълномощеното лице. С ЕЕДОП се декларират обстоятелства, които могат да 

доведат до задължително отстраняване от участие съгласно чл. 54 от ЗОП, ако не са 

изпълнение. Това са лични данни за представляващия дружеството, каквато е информацията 

дали е осъждан по съответните разпоредби на НК, като в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП 

изрично са посочени лицата, за които участникът следва да предостави тези определени 

данни. Съгласно изложеното, ЕЕДОП следва да е подписан от едноличния собственик и 

управител на дружеството - инж. Александър Александров и не може да бъде подписан от 

пълномощник, тъй като това противоречи на законовите изисквания. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

62. Оферта вх. № 99-415/02.07.2018 г. подадена от „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД за 

Обособена позиция № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

62.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

62.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

62.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

62.4. Пълномощно № 2688 от 28.06.2018 г. 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 
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изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП: 

- В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в поле: Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 

възложителя, участникът е посочил номер на поръчка в РОП на АОП. В точка II.1.1. от 

Обявлението за поръчка, Възложителят не е посочил референтен номер, поради което 

полето не трябва да се попълва от участника; 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията; 

- Представеният от участника ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от 

упълномощено от управителя на дружеството лице - Цветан Александров Георгиев, по 

силата на пълномощно, нотариално заверено с рег. № 2688/28.06.2018 г. на нотариус 

Цветослав Лазаров. Също така в Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел 

Б: „Информация за представителите на иконимическия оператор“ не са попълнени данните на 

вписания в Търговския регистър управител на дружеството - инж. Александър Александров, 

а данните на упълномощеното лице. С ЕЕДОП се декларират обстоятелства, които могат да 

доведат до задължително отстраняване от участие съгласно чл. 54 от ЗОП, ако не са 

изпълнение. Това са лични данни за представляващия дружеството, каквато е информацията 

дали е осъждан по съответните разпоредби на НК, като в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП 

изрично са посочени лицата, за които участникът следва да предостави тези определени 

данни. Съгласно изложеното, ЕЕДОП следва да е подписан от едноличния собственик и 

управител на дружеството - инж. Александър Александров и не може да бъде подписан от 

пълномощник, тъй като това противоречи на законовите изисквания. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът 

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 
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изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, съгласно горните констатации. 

 

63. Оферта вх. № 99-416/02.07.2018 г. подадена от „СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД 

за Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 9 и № 10: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

За Обособена позиция № 1: 

63.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

63.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

63.3. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

За Обособена позиция № 2: 

63.4. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

63.5. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

63.6. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

За Обособена позиция № 3: 

63.7. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

63.8. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

63.9. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

За Обособена позиция № 9: 

63.10. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

63.11. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

63.12. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

За Обособена позиция № 10: 

63.13. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

63.14. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

63.15. ЕЕДОП от участника – представен на технически носител (диск); 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 
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изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. Комисията констатира, че: 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 1: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът е 

отбелязал изричен отговор „Не се прилага“, но в следващото поле „Ако „да“:“, б. „г)“ е 

посочен отговор „Не“, а в следващото поле „Ако „не“:“, б. „д)“ е посочен отговор „Да“. 

Посоченият от участника отговорът за регистрация, следва да бъде съобразен и да 

съответсва на информацията посочена и в следващите полета („Ако „да“:“ и „Ако „не“:“); 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно. В това поле следва да се предостави информация относно това дали 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в 

регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като административен орган, който води и съхранява 

регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя 

е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да 

представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в 

съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 2: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът е 

отбелязал изричен отговор „Не се прилага“, но в следващото поле „Ако „да“:“, б. „г)“ е 

посочен отговор „Не“, а в следващото поле „Ако „не“:“, б. „д)“ е посочен отговор „Да“. 

Посоченият от участника отговорът за регистрация, следва да бъде съобразен и да 

съответсва на информацията посочена и в следващите полета („Ако „да“:“ и „Ако „не“:“); 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно. В това поле следва да се предостави информация относно това дали 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в 

регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като административен орган, който води и съхранява 

регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя 

е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да 
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представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в 

съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 3: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът е 

отбелязал изричен отговор „Не се прилага“, но в следващото поле „Ако „да“:“, б. „г)“ е 

посочен отговор „Не“, а в следващото поле „Ако „не“:“, б. „д)“ е посочен отговор „Да“. 

Посоченият от участника отговорът за регистрация, следва да бъде съобразен и да 

съответсва на информацията посочена и в следващите полета („Ако „да“:“ и „Ако „не“:“); 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно. В това поле следва да се предостави информация относно това дали 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в 

регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като административен орган, който води и съхранява 

регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя 

е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да 

представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в 

съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 9: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът е 

отбелязал изричен отговор „Не се прилага“, но в следващото поле „Ако „да“:“, б. „г)“ е 

посочен отговор „Не“, а в следващото поле „Ако „не“:“, б. „д)“ е посочен отговор „Да“. 

Посоченият от участника отговорът за регистрация, следва да бъде съобразен и да 

съответсва на информацията посочена и в следващите полета („Ако „да“:“ и „Ако „не“:“); 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно. В това поле следва да се предостави информация относно това дали 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в 

регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като административен орган, който води и съхранява 

регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя 

е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да 
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представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в 

съответното поле на образеца. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 10: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат?“ участникът е 

отбелязал изричен отговор „Не се прилага“, но в следващото поле „Ако „да“:“, б. „г)“ е 

посочен отговор „Не“, а в следващото поле „Ако „не“:“, б. „д)“ е посочен отговор „Да“. 

Посоченият от участника отговорът за регистрация, следва да бъде съобразен и да 

съответсва на информацията посочена и в следващите полета („Ако „да“:“ и „Ако „не“:“); 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: А: Годност, информацията не е 

попълнена коректно. В това поле следва да се предостави информация относно това дали 

участникът е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и дали е вписано в 

регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Като административен орган, който води и съхранява 

регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, на Възложителя 

е служебно известно, че участникът е правоспособно лице, но с оглед факта, че следва да 

представи нов ЕЕДОП, то информацията е необходимо да бъде попълнена коректно в 

съответното поле на образеца. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „СЪРВЕЙ 

ГРУП” ЕООД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, като представи нов, коректно 

попълнен ЕЕДОП, за Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 9 и № 10, съгласно горните 

констатации. 

 

64. Оферта вх. № 99-417/02.07.2018 г. подадена от „ГБС - ИМОТИ” АД за 

Обособени позиции № 1, № 8 и № 9: 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника съдържа следните 

документи относно личното състояние и критериите за подбор: 

За Обособена позиция № 1: 

64.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

64.2. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 
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64.3. ЕЕДОП от участника –представен на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 8: 

64.4. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

64.5. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

64.6. ЕЕДОП от участника –представен на технически носител (диск). 

За Обособена позиция № 9: 

64.7. Опис на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

64.8. Заявление за участие за откритата процедура (Образец № 2); 

64.9. ЕЕДОП от участника –представен на технически носител (диск). 

Комисията разгледа подробно представените от участника документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП и ги провери за съответствие съгласно предварително обявените условия на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, посочени в Обявлението за поръчка, 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, т. III.1) и в 

документацията за участие, Раздел 2 „Указания и изисквания. Условия за участие в 

обществената поръчка“ и Раздел 3 „Критерии за подбор на участниците. Минимални 

изисквания и документи за доказване“, букви А, Б и В, относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 1: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 8: 

- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

В представения от участника ЕЕДОП за Обособена позиция № 9: 
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- В Част IV: Критерии за подбор, Раздел: В: Технически и професионални 

способности, т. 6, е описан персонала за изпълнение на обществената поръчка, но не е 

предоставена информация за притежавания опит на ръководителя и техническите 

(ключови) експерти при създаване на кадастрална и специализирани карти по 

смисъла на чл. 32 от ЗКИР, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Раздел 

III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и в 

Раздел В., т. В.ІІ. „Минимални изисквания за персонал“ от документацията. 

Предвид гореизложеното и след като установи непълнота и несъответствие, 

комисията реши единодушно: 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът „ГБС - 

ИМОТИ” АД, следва да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя към 

изискванията за критериите за подбор, като представи нови, коректно попълнени ЕЕДОП, 

за Обособени позиции № 1, № 8 и № 9 съгласно горните констатации. 

 

При попълването на нов ЕЕДОП участниците следва да вземат предвид факта, че 

не се допуска промяна, изтриване, заличаване и/или редактиране в полетата на образеца. 

 

Предвид гореизложеното, комисията 

 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, участниците, 

за които са констатирани липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, могат 

да представят посочените по-горе документи и/или други документи, които съдържат 

нова, допълваща или поясняваща информация, с които да отстранят констатираните 

липси, непълноти и/или несъответствия с критериите и които да позволят да се изведе 

заключение за съответствие на участниците с изискванията на Възложителя относно 

личното състояние и критериите за подбор. Допълнително представената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на офертите. 
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