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П Р О Т О К О Л № 1 „А“ – ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ № 1/20.01.2016 г. 

 

 

за отваряне на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти 

и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, построени по 

индустриален способ, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради”, обособена в четири позиции 

 

В изпълнение на Заповед № 13/05.01.2016 г. на кмета на Община Панагюрище, комисия в 

състав: 

 

Председател: 1. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – правоспособен юрист; 

 

Членове:  

 

2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – инженер – специалност „Строителство на сгради и 

съоръжения“; 

3. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - архитект; 

4. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – инженер; 

5. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист; 

 

, констатира на закрито заседание проведено на 25.01.2016 г.  следната неточност/пропуск в 

своята работа, при проверка на представената оферта от участник „Синко - Инженеринг“ АД: 

 

- Представеното удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата по чл. 43 от 

Закона за енергийната ефективност, издаден  от Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

в офертата на „Синко - Инженеринг“ АД е на подизпълнителя „Болид 69” ООД. В 

представената декларация за ползване на подизпълнител участникът е посочил, че 

подизпълнителят ще извършва обследването за енергийна ефективност. Съгласно текста на 

разпоредбата на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП, в редакцията от ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 

01.07.2014 г., участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и 

икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите 

на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от 

възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът 

представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение 

ресурсите на третите лица. В чл. 51а, ал. 2 от ЗОП, е отразено, че за целите на ал. 1, трети 

лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, 

независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. Тук следва да се посочи 

обаче, че ресурсът на третото лице, който може да бъде ангажиран, съгласно чл. 51а от ЗОП, 

следва да бъде само от материално естество - финансов ресурс, технически ресурс или 

човешки ресурс - ресурсите на третото лице, които могат да се ползват, следва да бъдат 

прехвърлими, а не такива по чл. 49 от ЗОП.  

http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616905
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616905
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616905
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616902
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В случая, възложителят е поискал участниците в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка да представят удостоверение за регистрация за извършване на определена дейност. 

Същото представлява удостоверение по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, предвид обстоятелството, че в 

разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ (обн. ДВ бр. 35 от 15 май 2015 г.) изрично е посочено, че 

обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка 

за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни 

спестявания се извършват от лица, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 (старата редакция чл. 

23а, ал. 1 от ЗЕЕ). Доколкото издаденото удостоверение е вид документ, който удостоверява, 

че конкретно лице е оторизирано да извършва определена дейност, включена в неговия 

обхват, то не е възможно това удостоверение да се преотстъпи за ползване от друго лице, с 

цел доказване възможностите му за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 51а от ЗОП. 

В конкретния случай, участникът „Синко - Инженеринг“ АД не може да доказва 

покриването на утвърденото от възложителя изискване за технически възможности с 

издаденото на името на трето лице удостоверение. Както беше установено по-горе, такова 

удостоверение за вписване в регистъра на лицата извършващи дейности по енергийно 

обследване е представил единствено подизпълнителят, но не и участникът в процедурата.  

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в срок 5 (пет) работни 

дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол № 1 „А“ – допълнение 

към протокол № 1 от 20.01.2015 г. участникът „Синко - Инженеринг“ АД следва да 

представи в Община Панагюрище (гр. Панагюрище, Площад „20 април“, № 13) 

следните документи: 

 

- Удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата по чл. 43 от Закона за 

енергийната ефективност, издаден  от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. 

 

Всички документи представени от участниците, на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от 

ЗОП следва да са представени във вид, съгласно изискванията на възложителя 

съдържащи се в документацията за участие в процедурата. Когато е установена липса 

на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, участникът може в 

съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени 

представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори 

поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави настоящия 

протокол № 1 „А“ – допълнение към Протокол №1/20.01.2015 г. за отваряне и разглеждане 

на документите в Плик №1 за съответствие с критериите за подбор поставени от 

Възложителя, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален 

способ, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради”, обособена в четири позиции, на 25.01.2016 г., за което 

бяха проведени четири заседания на комисията. 

 

Констатациите на помощния орган на възложителя, обективирани в Протокол №1/20.01.2015 

г. остават в сила, както в сила е и указания в него срок за представяне на изисканите 

допълнителни документи. 

 

Приложения: 

1. Оценителни листа № 1 и № 2; 

    

Комисия в състав: 

 

Председател: 1. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – правоспособен 

http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616902
http://web.apis.bg/p.php?i=317456#p9141636
http://web.apis.bg/p.php?i=2560203#p26317250
http://web.apis.bg/p.php?i=317456#p25357392
http://web.apis.bg/p.php?i=317456#p25357392
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616905
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юрист………/подпис/……………. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Членове:  

 

2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – инженер – специалност „Строителство на сгради и 

съоръжения“ ………/подпис/……………. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

3. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – архитект………/подпис/……………. Заличено на 

основание чл. 2 от ЗЗЛД 

4. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – инженер………/подпис/……………. Заличено на 

основание чл. 2 от ЗЗЛД 

5. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист………/подпис/……………. Заличено на 

основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Дата на съставяне на протокола: 25.01.2016 г. 


