
европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 4

Днес на дата 10.03.2020 г. в 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново в Нова 
Зала на общински съвет, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, 
във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
назначена със Заповед № РД 22-1444/05.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
и изменена със Заповед № РД 22-2134/27.12.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: 
„Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Модернизация и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис 
Денев“, гр. Велико Търново“, с уникален номер на процедурата 00073-2019-0040 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 25.07.2019 с ID 923686 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/701/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Главен експерт в Дирекция 
„Проекти и програми” (ръководител проект);

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в Отдел “Техническа инфраструктура”;
2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

Комисията продължи работата си с разглеждане на постъпилите отговори с 
изисканите допълнителни документи.

Постъпили са два отговора:

ОТГОВОР ОТ МИНЕРВА-КЛ ЕООД С № 53-931-14/24.02.2020 г.

www.interreerobe.eu
Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура — общи транегранични активи в подкрепа на устойчивото  
развитие на туризма ", Проектен код: ROBG -  576, в рамките на Програма за транегранично сътрудничество „ И Н ТЕРРЕГ V-А 

Румъния -  България “ 2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдърж анието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/701/
http://www.interreerobe.eu


ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Р/МЬНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Участникът е представил отговор, състоящ се от придружително писмо и ЕЕДОП 
на подизпълнителя "Енергийно обследване" ООД, който е подписан от управителя с 
електронен подпис, според указанията на Комисията.

Така представените допълнителни документи отговарят на изисканото от 
Комисията и следва да бъдат приети.

ОТГОВОР ОТ АЛФА М-98 ЕООД С № 5300-2957-4/26.02.2020 г.

Участникът не е изпратил ЕЕДОП, в който да декларира подизпълнител и 
съответно ЕЕДОП на този подизпълнител, а е приложил писмо, в което защитава тезата, 
че така представеният от него ЕЕДОП отговаря на критериите за подбор, като излага 
аргументация в тази насока. Така представеният отговор не може да бъде приет.

В документацията за обществена поръчка Възложителят е поставил критерий за 
подбор:

„Участникът трябва да разполага в екипа си с лица, които отговарят на 
изискванията на Закона за енергийна ефективност и са вписани в публичния 
регистър по чл.44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност.“

Въз връзка с разпоредбите на чл. 43, ал. 1 и ал. 2 ЗЗЕ, АУЕР води два регистъра:

1. Вписани фирми в регистъра по чл.44 ал. 1
2. Вписани консултанти по ЕЕ в регистъра по чл.44 ал.1 ЗЕЕ

От разпоредбата на закона ясно личи, че за изготвяне на оценка за енергийно 
спестяване е необходимо лицето да бъде вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ. Ако 
това лице е физическо лице то следва да бъде вписано в регистъра на консултантите -  
ФЛ, а ако е юридическо лице то следва да бъде вписано в регистъра на фирмите. Няма 
възможност физическо лице, което е част от екипа от експерти на дружество вписано в 
регистъра на фирмите, да бъде приравнено на лице, което е вписано в регистъра на 
физическите лица.

Съгласно ЧЛ. 43, ал. 2 ЗЕЕ „Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на 
сгради, изготвянето на оценка за  съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки 
за енергийни спестявания за сгради пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство  
на територията, с  изключение на сгради, предназначени за обществено обслуж ване от тази категория, 
мож е да се извършват и от лица, вписани в регист ъра по чл. 44, ал. 1, които:

1. са физически лица - консултанти по енергийна ефективност, които отговарят на 
изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9;

___________________ 2. разполагат с  необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9;____________
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3. (изм. - ДВ,  бр. 105 от 2016 г.) имат средно техническо образование, висше образование или 
придобита научна степен в област на висшето образование „ Технически науки", завършено или признато 
в Република България, или средно техническо образование, eucuie образование ш и придобита научна 
степен в еквивачентна област на висшето образование в друга държ ава - членка на Европейския съюз, 
ичи в друга държ ава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ш и в 
Конфедерация Швейцария;

4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) имат придобит стаж  по специалността след завършване на 
образованието - не по-малко от 6 години за лицата със средно техническо образование, не по-малко от 
три години за лицата с образователно-квалификационна степен „ бакалавър" и не по-малко от две години 
за лицата с образователно-квачификационна степен „магистър" и за  лицата с научна степен;

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) притежават удост оверение за  успешно положен изпит за  
повишаване на квалификацията за извършване на дейностите по тази алинея във висиш учшища, 
обучаващи по специачности в област на висшето образование „ Технически науки", професионални 
направления „Енергетика", „Електротехника, електроника и автоматика" и „Архитектура, 
строителство и геодезия", акредитирани по р ед а  на Закона за висшето образование, ш и по 
специалности в еквивалентни област на висше образование и професионални направления, акредитирани 
по съответното законодателство в друга държ ава - членка на Европейския съюз, ш и в друга държ ава - 
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ш и в Конфедерация 
Швейцария. “

Наличието на горепосочените обстоятелства се удостоверява с вписване на лицето 
в регистъра на АУЕР. Единствено физическо лице, което е вписано в този регистър може 
да изпълнява горепосочените функции. Фактът, че едно лице е в екипа на фирма, 
вписана в регистъра не означава, че това лице е вписано в регистъра, за тази цел се 
поддържа регистърът на физическите лица. Възложителят е поставил условие, чиито 
фактически състав има два елемента: 1. Лицата да отговарят на изискванията на закона и
2. Да са вписани в регистъра на АУЕР. В отговора си участникът се позовава единствено 
на първа точка, а именно, че лицето отговаря на изискванията на закона, но не доказва 
втората точка, тъй като факта, че декларираният експерт е управител на дружество 
вписано в регистъра не е достатъчно за да бъде изпълнено това условие.

Участникът НЕ може да използва физическото лице Ганка Желева Кънчева за 
покриване на изисквания при условие, че не фигурира в регистъра на консултантите по 
Енергийна ефективност по чл. 44, ал.1 ЗЕЕ.

Във връзка с гореизложеното и като взе предвид, че участника не е спазил 
изисканото от нея, Комисията предлага участника „Алфа М-98“ ЕООД за отстраняване, 
на основание чл. 107, т. 1 ЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на ЕЕДОП на участника класиран на 
следващо място във връзка с условията за допускане и критериите за подбор.

Оферта от “Язон” ООД, с вх. № 5300-6446-5/13.04.2017 г. от 11:40 часа, с ЕИК: 
104616325, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. „Цанко
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Церковски” № 37, ет. 8, оф. 13, телефон: 0888258390, електронна поща за 
кореспонденция: vavilon2001@abv.bg;

След като подробно разгледа ЕЕДОП на участника Комисията направи следните 
заключения:

Участникът е посочил лице вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ -  Николай 
Жечев. Комисията извърши проверка в регистъра на физическите лица на АУЕР, като 
там не бе открито лице с такова име.

С оглед на гореизложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в 
който да е декларирано лице вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, съгласно 
критерия за подбор. Лицето може да е консултант (физическо лице) или фирма, 
която да бъде подизпълнител на участника.

Комисията приключи своята работа в 12:00часа

Комисията взе решение да се събере на заседание след изтичане на срокът за 
получаване на отговор от участника „ЯЗОН“ ООД, като за целта следва да се изпрати 
писмо съдържащо констатациите в настоящия протокол.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ликоманова-Мутафчиева -  Е лавен експерт в Дирекция 
„Проекти и програми” (ръководител проект); (

J
И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Ивайло Дачев -  Е лавен експерт в Отдел “Техническа инфраструктура”;

2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.
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