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ПРОТОКОЛ № 2/26.06.2020 г. 
 
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-11-123/26.05.2020 г. на 
Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД за разглеждане и оценка на 
офертите и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: 
„Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на хидромелиоративни 
съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 
"Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска 
инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-
2020 г., с 26 обособени позиции”. 
 
Днес, 26.06.2020 г. в 09:30 часа, в сградата на „Напоителни системи” ЕАД - централно 
управление на адрес: гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136, ет. 2, комисия в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Евелина Божилова - Кабакова - юрист в дирекция „Европроекти и обществени поръчки” 
в „Напоителни системи” ЕАД - Централно управление 
ЧЛЕНОВЕ:  
1. инж. Георги Михайлов – инженер ХМС-ОПВВВ в централно управление на 
„Напоителни системи” ЕАД; 
2. Детелина Миткова – счетоводител в отдел „Счетоводен” в „Напоителни системи” ЕАД 
- Централно управление; 
3. Ваня Георгиева  - сътрудник в дирекция „Европроекти и обществени поръчки” в 
„Напоителни системи” ЕАД - Централно управление; 
4. Николай Николов - сътрудник в дирекция „Европроекти и обществени поръчки” в 
„Напоителни системи” ЕАД - Централно управление. 
 
продължи своята работа в закрито заседание по разглеждане на подадените оферти в 
настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка. 
 
1. На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи от участниците относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно 
констатациите на комисията, посочени в Протокол №1 с вх.№ РД-11-123#3/18.06.2020 г. 
Протоколът е изпратен на всички участници по реда на Закона за електронния документ 
и електронния подпис в деня на публикиването му на профила на купувача – на 
18.06.2020 г.  
 
2. Съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в нормативноопределения срок са 
постъпили допълнителни документи от следните участници, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация: 

Пореден № 
№ на участника в 

процедурата 
Наименование на участника 

Вх. № и дата на 
получаване 

1 №15 „Булплан инвест” ООД 
АД-53-1266-
1#1/23.06.2020г. 

2 №27 „Хидро-Вод Строй” ДЗЗД 
АД-53-1660-1#1/ 
23.06.2020г.  

3 №5 „Гео Кри” ЕООД 
АД-53-1455-1#1/ 
23.06.2020г. 

4 №1 „Обединение Хидромелиорации” АД-53-1614-1#1/ 
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ДЗЗД 23.06.2020г. 

5 №26 ДЗЗД „Вамар Строй” 
АД-53-1485-1#1/ 
23.06.2020г. 

6 №29 
„Напоителни системи ГМ-2020” 
ДЗЗД 

АД-53-1662-1#1/ 
23.06.2020г. 

7 №2 ДЗЗД „ХТС И ХМС” 
АД-53-1615-1#1/ 
24.06.2020г. 

8 №31 ДЗЗД „Универсал Строй” 
АД-53-1664-1#1/ 
24.06.2020г. 

9 №32 ДЗЗД „РТ Плюс” 
АД-53-1665-
1#1/24.06.2020 

10 № 20 ДЗЗД „Водосбор 2020“ 
АД-53-1650-
1#1/24.06.2020г. 

11 №28 ДЗЗД „Про-комплект“ 
АД-53-1661-
1#1/24.06.2020г. 

12 №8 „ДК Инфра Инвест” ЕООД 
АД-53-1626-
1#1/25.06.2020г. 

13 №10 
Консорциум „МАРИЦА 2020“ 
ДЗЗД  

АД-53-1629-
1#1/25.06.2020г. 

14 №21 ДЗЗД „Аквасистеми 2020” 
АД-53-1652-
1#1/25.06.2020г. 

 
3. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от 
гореописаните участници и констатира следното: 
3.1. Участник №15 „Булплан инвест” ООД - участва за обособени позиции № 20, 21, 
22 и 23.  
3.1.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.1.1.1. В представения от участника ЕЕДОП не е попълнен раздел „Г“ на част III 
Основания за изключване. 
3.1.1.2. В част IV, раздел „Г” от ЕЕДОП относно стандартите за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление не е посочен техния обхват и 
съответно не е спазено изискването в раздел II, т.4.3.3 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „На етап подаване на оферти участниците следва да 
декларират съответствието с поставените изисквания в Част IV, раздел „Г“ от 
ЕЕДОП, като декларира номера, обхвата и дата на валидност на сертификата”.  
3.1.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя нов ЕЕДОП съдържащ: 
3.1.2.1. надлежно попълнена информация в част ІІІ, раздел Г „Други основания”; 
3.1.2.2. надлежно попълнена информация в част IV, раздел „Г” от ЕЕДОП относно 
стандартите за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, за 
които е посочен техния обхват, за който комисията счита че е идентичен с предемета на 
поръчката.  
Комисията взе единодушно решение, че офертата на участника „Булплан инвест” 
ООД съответства напълно на изискванията на възложителя относно личното 
състояние и критериите за подбор и допуска участника до по-нататъчно участие в 
процедурата.  
 
3.2. Участник № 27 „Хидро - Вод Строй“ ДЗЗД – участникът подава оферта за 
обособени позиции № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 24.  
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Съгласно договора за създаване на обединие, разпределението на основните дейности е 
следното: „ХИДРОСТРОЙ“АД – 50% (Осигурява изпълнението на строително-монтажни 
работи и всички съпътстващи дейности) и „ВДХ“АД - 50% (Осигурява изпълнението на 
строително-монтажни работи). 
3.2.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.2.1.1. За лицето, предложено на длъжност специалист на строежа – геодезист не се 
доказва специфичен опит: минимум 3 години стаж по специалността съгласно 
изискването на възложителя в раздел II, т.4.3.2.4 от документацията за участие в 
процедурата. 
3.2.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя нови ЕЕДОП 
съдържащи: 
3.2.2.1. За лицето, предложено на длъжност специалист на строежа – геодезист – 
допълнителна информация, доказваща специфичен опит: минимум 3 години стаж по 
специалността съгласно изискването на възложителя в раздел II, т.4.3.2.4 от 
документацията за участие в процедурата. 
Комисията взе единодушно решение, че офертата на участника „Хидро - Вод 
Строй“ ДЗЗД съответства напълно на изискванията на възложителя относно 
личното състояние и критериите за подбор и допуска участника до по-нататъчно 
участие в процедурата.  
 
3.3. Участник № 5 „ГЕО КРИ“ ЕООД – участникът подава оферта за обособени 
позиции № 5, 6 и 7. 
3.3.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.3.1.1. За лицето, предложено на длъжност Специалист на строежа – геодезист не се 
доказва специфичен опит: минимум 3 години стаж по специалността, съгласно 
изискването на възложителя в т. 4.3.2.4 от РАЗДЕЛ II от документацията за участие в 
процедурата. 
3.3.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя нов ЕЕДОП съдържащ: 
3.3.2.1. За лицето, предложено на длъжност Специалист на строежа – геодезист, 
участникът доказва специфичения му опит: минимум 3 години стаж по специалността 
като представя трудова книжка и извлечение от УПИ 2. Предвид представените 
документи, комисията счита че за лицето е доказан минимално изиксуемия стаж по 
специалността в съответствие с изискването на възложителя в т. 4.3.2.4 от РАЗДЕЛ II от 
документацията за участие в процедурата.  
Комисията взе единодушно решение, че офертата на участника „Гео Кри” ООД 
съответства напълно на изискванията на възложителя относно личното състояние 
и критериите за подбор и допуска участника до по-нататъчно участие в 
процедурата.  
 
3.4. Участник №1 ДЗЗД „Обединение Хидромелиорации“ – участникът подава 
оферта за обособени позиции № 12, 13, 15 и 17.  
Съгласно договора за създаване на обединие, разпределението на основните дейности е 
следното: “Солей 06” ООД водещ съдружник в „Обединение Хидромелиорации“ ДЗЗД с 
50% дялово участие и „Поли Йорд” ЕООД съдружник в „Обединение 
Хидромелиорации“ ДЗЗД с 50%.  
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3.4.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.4.1.1. Посочени са две физически лица на длъжност „Технически ръководител на 
строежа“. Същевременно не е посочено кое лице за коя от четирите обособена позиция е 
предложено. В тази връзка комисията не може да установи дали е спазено изискването, 
съдържащо се в т. 4.3.2 от раздел РАЗДЕЛ II: УСЛОВИЯ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, КРИТЕРИИ ЗА 
ПОДБОР, ДЕКЛАРИРАНЕ от документацията за участие в процедурата, а именно „2. 
Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то лицето за 
позиция „Технически ръководител на строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда 
използвана за повече от 3 позиции, останалите лица от техническия екип могат да 
бъдат същите, независимо от броя на обособените позции, за които се участва“. 
3.4.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя нов ЕЕДОП съдържащ: 
3.4.2.1. Надлежно декларирана информацията относно двете лица на длъжност 
„Технически ръководител на строежа“, като за всяко от тях е посочена обособената 
позиция, за която ще изпълнява длъжността.  
Комисията взе единодушно решение, че офертата на участника ДЗЗД „Обединение 
Хидромелиорации“ съответства напълно на изискванията на възложителя относно 
личното състояние и критериите за подбор и допуска участника до по-нататъчно 
участие в процедурата.  
 
3.5. Участник № 26 ДЗЗД „Вамар Строй“ - участникът участва за обособени 
позиции № 4, 24, 25 и 26.  
Съгласно договора за създаване на обединие, разпределението на основните дейности е 
следното: „ВАМАР“ЕООД – 99% (Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/) и 
„ЛИВТАС“ЕООД – 1% (Административно обслужване).  
3.5.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.5.1.1. За лицето, предложено на длъжност „Специалист на строежа - геодезист” не се 
доказва специфичен опит: минимум 3 години стаж по специалността съгласно 
изискването на възложителя в раздел II, т.4.3.2.4 от документацията за участие в 
процедурата.  
3.5.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя 3 бр. нови ЕЕДОП 
съдържащи: 
3.5.2.1. Надлежно декларирана информация относно специфичен опит: минимум 3 
години стаж по специалността на лицето предложено на длъжност „Специалист на 
строежа - геодезист” в съответствие с изискването на възложителя в раздел II, т.4.3.2.4 от 
документацията за участие в процедурата. 
Комисията взе единодушно решение, че офертата на ДЗЗД „Вамар Строй“  
съответства напълно на изискванията на възложителя относно личното състояние 
и критериите за подбор и допуска участника до по-нататъчно участие в 
процедурата.  
 
3.6. Участник №29 „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД – участникът подава 
оферта за обособени позиции № 1, 4, 24 и 25.  



[Type text] 
 
 

 
 

Съгласно договора за създаване на обединието, разпределението на основните дейности 
е следното: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД – 99.99% (Изпълнение на строително-
монтажни работи и доставки) и „МГА ИНВЕСТ“ЕООД - 0.01% (Доставки).  
3.6.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.6.1.1. Не е представен ЕЕДОП за дружеството „МГА ИНВЕСТ“ ЕООД, участник в 
обединение „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД, както и коректно изготвен ЕЕДОП за 
участника „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД, съгласно указанията на възложителя, 
съдържащи се в раздел II, т.5.1, а именно „При подаване на оферта участникът 
декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за 
подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, 
и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят 
информация.“ В тази връзка не  е спазено и изискването на възложителя, съдържащо се в 
РАЗДЕЛ II, т.5.5 от документацията за участие в процедурата „Когато участникът е 
обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в 
обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към 
обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението”.  
3.6.1.2. Участникът „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД е посочил две физически лица 
за длъжност „Технически ръководител на строежа“, които отговарят за четири обособени 
позиции. Същевременно не е посочил кое лице за коя обособена позиция е предложено. 
В тази връзка комисията не може да установи дали е спазено изискването, съдържащо се 
в т. 4.3.2 от РАЗДЕЛ II от документацията за участие в процедурата, а именно „2. Ако 
участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то лицето за позиция 
„Технически ръководител на строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда използвана за 
повече от 3 позиции, останалите лица от техническия екип могат да бъдат същите, 
независимо от броя на обособените позции, за които се участва“. 
3.6.1.3. За лицето, предложено на длъжност Специалист на строежа – геодезист не се 
доказва специфичен опит: минимум 3 години стаж по специалността, съгласно 
изискването на възложителя в т. 4.3.2.4 от РАЗДЕЛ II от документацията за участие в 
процедурата. 
3.6.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя 3 бр. нови ЕЕДОП 
съдържащи: 
3.6.2.1. ЕЕДОП за дружеството „МГА ИНВЕСТ“ ЕООД, участник в обединение 
„Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД, както и коректно изготвен ЕЕДОП за участника 
„Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД, съгласно указанията на възложителя, съдържащи 
се в раздел II, т.5.1 от документацията за участие; 
3.6.2.2. Надлежно декларирана информацията относно двете лица на длъжност 
„Технически ръководител на строежа“, като за всяко от тях е посочена обособената 
позиция, за която ще изпълнява длъжността; 
3.6.2.3. За лицето, предложено на длъжност Специалист на строежа – геодезист – 
допълнителна информация, доказваща специфичен опит: минимум 3 години стаж по 
специалността, съгласно изискването на възложителя в т. 4.3.2.4 от РАЗДЕЛ II от 
документацията за участие в процедурата. 
Комисията взе единодушно решение, че офертата на „Напоителни системи ГМ 
2020“ ДЗЗД съответства напълно на изискванията на възложителя относно личното 
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състояние и критериите за подбор и допуска участника до по-нататъчно участие в 
процедурата.  
 
3.7. Участник № 2 ДЗЗД „ХТС-ХМС“ – участникът подава оферта за обособени 
позиции № 7, 11, 12, 13, 15, 16 и 17.  
Съгласно договора за създаване на обединието, разпределението на основните дейности 
е следнто:  „Пътстрой – Варна“ ЕООД (90%) – водеща страна, отговорник по следните 
задачи: СМР и доставка на материали и „Северни води“ ООД (10%) – съдружник с 
конкретни задачи: СМР и доставка на материали.  
3.7.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.7.1.1. В Част IV, раздел „В“, т. 1а от ЕЕДОП участникът ДЗЗД „ХТС-ХМС“ е посочил 
четири изпълнени дейности/обекта. Комисията взе единодушно решение, че обектите 
фигуриращи под: №1 „Изграждане на нова автоматична поливна система на обекти в 
УПИ I, кв.31 по плана гр. Средец, площ 3000 кв.м.”, №2 „Изграждане на нова 
автоматична поливна система на обект „Градски парк „Свети Георги“, гр. Добрич, 
8505 л.м.” и №4 „Почистване на канал „Езеро Вая-Черно море“ не биха могли да се 
приемат за идентични или сходни с настоящата поръчка, тъй като се отнасят за 
изграждане на автоматични поливни системи и почистване на канал. Тези дейности не 
попадат в определението, заложено от възложителя в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.1, за  „дейности с 
предмет идентичен или сходен с този на поръчката, за които следва да се разбира: 
извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на елементи на 
хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и инсталации или 
еквивалентни. 
В Част IV, раздел „А“, т.1а от ЕЕДОП под №3 е посочен изпълнен обект с предмет: 
„Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска Етап II-1, землището на 
кв.Крайморие, Община Бургас“, за който не е спазено изискването относно вида на 
изпълнените работи заложено, в документацията за участие в процедурата, в РАЗДЕЛ II, 
т. 4.3.1 относно доказване на съответствие на етап подаване на оферти, а именно: „На 
етап подаване на оферти за доказване на това изискване, участниците попълват 
съответната информация в Част IV, раздел „В“, т.1а от ЕЕДОП, като се описва 
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, мястото, вида, 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания. В случай, че тази информация се съдържа в 
публичен регистър, който е с безплатен достъп за проверка, участниците могат само и 
единствено да посочат него“. 
3.7.1.2. В Част IV, раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП са посочени три физически лица- екип от 
страна на „Северни води“ ООД на длъжност „Технически ръководител на строежа“, но 
не са посочени обособените позиции, за които всяко от лицата ще изпълнява длъжността 
„Технически ръководител на строежа”. В тази връзка комисията не може да установи 
дали е спазено изискването, съдържащо се в т. 4.3.2 от раздел РАЗДЕЛ II: УСЛОВИЯ И 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, 
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ДЕКЛАРИРАНЕ от документацията за участие в процедурата, 
а именно „2. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то 
лицето за позиция „Технически ръководител на строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда 
използвана за повече от 3 позиции, останалите лица от техническия екип могат да 
бъдат същите, независимо от броя на обособените позции, за които се участва“. 
3.7.1.3. За лицето с инициали П.И.В е деклариран „специфичен опит, изпълняващ 
длъжността технически ръководител на обект от Хидротехническо строителство: 
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„Почистване на канал „Езеро Вая-Чврно море“Изпълнен: 2018 г.”. Съгласно 
изложеното в т.11.2.1 от протокол №1/18.06.2020г. за обект „Почистване на канал 
„Езеро Вая-Черно море”, който не би могъл да се приеме за идентичен или сходен с 
настоящата поръчка, съгласно определението за такъв в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.1. от 
документацията за участие и комисията счита, че не е изпълнено изискването за 
специфичния опит на „Технически ръководител на строежа” указан в РАЗДЕЛ II, т. 
4.3.2.1 от документацията за участие в процедурата.  
3.7.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя 3 бр. нови ЕЕДОП 
съдържащи: 
3.7.2.1. В Част IV, раздел „А“, т.1а от ЕЕДОП под №3 е посочен изпълнен обект с 
предмет: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска Етап II-1, землището на 
кв.Крайморие, Община Бургас“, за който е описан вида на изпълнените работи в 
съответствие с РАЗДЕЛ II, т. 4.3.1 относно доказване на съответствие на етап подаване 
на оферти от документацията за участие в процедурата.  
3.7.2.2. За лицата с инициали В.П.П., Д.Т.А., П.А.А., Г.Б.М. и А.П.Г., предложени за 
длъжност „Технически ръководител на строежа” са посочени обособените позиции, за 
които са предложени.  
3.7.2.3. За лицето с инициали П.И.В, предложено на длъжност „Технически ръководител 
на строежа” отново е деклариран „специфичен опит, изпълняващ длъжността 
технически ръководител на обект от Хидротехническо строителство: „Почистване на 
канал „Езеро Вая-Чврно море“Изпълнен: 2018 г.”. Съгласно изложеното в т.11.2.1 от 
протокол №1/18.06.2020г. за обект „Почистване на канал „Езеро Вая-Черно море”, 
който не се приема за идентичен или сходен с настоящата поръчка, съгласно 
определението за такъв в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.2. от документацията за участие, а именно: 
„Под „дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката” следва да се 
разбира: извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на 
елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и 
инсталации или еквивалентни“. По същество обектът, деклариран като специфичен опит 
на лицето  с инициали П.И.В представлява почистване на канал и не включва сходна или 
идентична дейност, съдържаща се в описанието на възложителя – ремонт, 
реконструкция, рехабилитация и/или изграждане. Нещо повече – дейността не би могла 
дори да се приеме и за еквивалентна на ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или 
изграждане на елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, 
съоръжения и инсталации, тъй като изпълняваната от участника дейност представлява 
основно извършена услуга по почистване на канал.  
Освен това участникът не се е съобразил с констатацията на комисията, описана в 
протокол №1/18.06.2020 г., както следва: „11.2.2. В Част IV, раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП 
са посочени три физически лица- екип от страна на „Северни води“ ООД на длъжност 
„Технически ръководител на строежа“" за обособени позиции № 7, 11, 15, 17, но не са 
посочени обособените позиции, за които всяко от лицата ще изпълнява длъжността 
„Технически ръководител на строежа”. В тази връзка комисията не може да установи 
дали е спазено изискването, съдържащо се в т. 4.3.2 от раздел РАЗДЕЛ II: УСЛОВИЯ И 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, 
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ДЕКЛАРИРАНЕ от документацията за участие в 
процедурата, а именно „2. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена 
позиция, то лицето за позиция „Технически ръководител на строеж” по т. 4.3.2.1, не 
може да бъда използвана за повече от 3 позиции, останалите лица от техническия екип 
могат да бъдат същите, независимо от броя на обособените позции, за които се 
участва“.“ За лицето с инициали П.И.В, предложено на длъжност „Технически 
ръководител на строежа” и при повторното представяне на ЕЕДОП на основание чл. 54, 
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ал. 9 от ППЗОП не са посочени обособените позиции, за които то ще изпълнява 
длъжността.  
С оглед на изложеното комисията взе единодушно решение, че лицето с инициали 
П.И.В, предложено на длъжност „Технически ръководител на строежа” не отговаря на 
изискването, заложено в раздел II от документацията за участие в процедурата, а именно: 
„4.3.2.1. Минимум 1 (един)  Технически ръководител на строежа, който да притежава: 
- специфичен опит: да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект сходен 
или идентичен с предмета на поръчката.“ 
На практика, с непосочването от страна на участника за кои обособени позиции е 
предложено лицето на длъжност „Технически ръководител на строежа” не е спазено и 
изискването на възложителя, съдържащо се в документацията – раздел II, т. 4.3.2 2. Ако 
участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то лицето за 
позиция „Технически ръководител на строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда 
използвана за повече от 3 позиции, останалите лица от техническия екип могат да 
бъдат същите, независимо от броя на обособените позции, за които се участва.  
Горните изисквания се съдържат и в поле III.1.3) Технически и професионални 
възможности от обявлението за обществената поръчка.  
Лицето с инициали П.И.В, предложено на длъжност „Технически ръководител на 
строежа” в Част IV, раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП като част от екипа, при евентуално 
спечелване на една или повече обособени позиции от страна на участника ДЗЗД „ХТС-
ХМС“ би следвало да се включи и в Приложение № 4 - Списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 
изпълнението. Причината за това е, че никъде от представената информация в ЕЕДОП не 
може да се  обоснове извод, че лицето с инициали П.И.В е „допълнителен експерт“, 
извън минимално изискуемия екип от експерти. 
В тази връзка от една страна, с включването му в екипа на участника би се стигнало до 
избор на изпълнител, неотговарящ на минимално заложените изисквания от страна на 
възложителя за подбор по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП и допускане на експерт, 
непритежаващ минимално изискуемия опит. От друга страна би се стигнало до 
недопустимо включване на един експерт на длъжност „Технически ръководител на 
строежа” за повече от три обособени позиции, което би било в противоречие със 
заложеното в раздел II, т. 4.3.2 2 от документацията за участие в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на 
хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по 
подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на 
земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални 
активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции”. 
С оглед на изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, т. 1 от ЗОП 
комисията взе единодушно решение да предложи участник № 2 ДЗЗД „ХТС-ХМС“ 
за отстраняване от участието му за обособени позиции № 7, 11, 12, 13, 15, 16 и 17, 
тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
изпълнението на критериите за подбор и не отговаря на поставените критерии за 
подбор. 
 
3.8. Участник № 31 ДЗЗД „Универсал строй“ - участникът подава оферта за 
обособени позиции № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 24.  
Съгласно договора за създаване на обединието, разпределението на основните дейности 
е следното: „УНИВЕРСАЛ ПРОДУКТ“ ЕООД – 70% (Монтажни работи, Строително-
монтажни работи, Доставка на оборудване) и „ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ“ АД – 30% 
(Монтажни работи, Строително-монтажни работи, Доставка на оборудване).  
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3.8.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.8.1.1. Участникът е посочил три физически лица за длъжност „Технически ръководител 
на строежа“, които отговарят за девет обособени позиции. Същевременно не е посочил 
кое лице за коя обособена позиция е предложено. В тази връзка комисията не може да 
установи дали е спазено изискването, съдържащо се в т. 4.3.2 от РАЗДЕЛ II от 
документацията за участие в процедурата, а именно „2. Ако участникът подава оферта 
за повече от една обособена позиция, то лицето за позиция „Технически ръководител на 
строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда използвана за повече от 3 позиции, останалите 
лица от техническия екип могат да бъдат същите, независимо от броя на обособените 
позции, за които се участва“. 
3.8.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя 3 бр. нови ЕЕДОП 
съдържащи: 
3.8.2.1. Надлежно декларирана информация относно трите лица на длъжност 
„Технически ръководител на строежа“, като за всяко от тях е посочена обособената 
позиция, за която ще изпълнява длъжността. 
Комисията взе единодушно решение, че офертата на ДЗЗД „Универсал строй“ 
съответства напълно на изискванията на възложителя относно личното състояние 
и критериите за подбор и допуска участника до по-нататъчно участие в 
процедурата.  
 
3.9. Участник № 32 ДЗЗД „РТ Плюс“ – участникът подава оферта за обособени 
позиции № 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 25 и 26.  
Съгласно договора за създаване на обединието, разпределението на основните дейности 
е следното: „РТ Проджект“ЕООД – 50% (Строително-монтажни работи по изпълнение 
на проекта/тите) и „КИД ПЛЮС“ЕООД - 50% (Строително-монтажни работи по 
изпълнение на проекта/тите).  
3.9.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.9.1.1. Участникът е посочил три физически лица за длъжност „Технически ръководител 
на строежа“, които отговарят за девет обособени позиции. Същевременно не е посочил 
кое лице за коя обособена позиция е предложено. В тази връзка комисията не може да 
установи дали е спазено изискването, съдържащо се в т. 4.3.2 от РАЗДЕЛ II от 
документацията за участие в процедурата, а именно „2. Ако участникът подава оферта 
за повече от една обособена позиция, то лицето за позиция „Технически ръководител на 
строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда използвана за повече от 3 позиции, останалите 
лица от техническия екип могат да бъдат същите, независимо от броя на обособените 
позции, за които се участва“. 
3.9.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя 2 бр. нови ЕЕДОП 
съдържащи: 
3.9.2.1. Надлежно декларирана информация относно трите лица на длъжност 
„Технически ръководител на строежа“, като за всяко от тях е посочена обособената 
позиция, за която ще изпълнява длъжността. 
Комисията взе единодушно решение, че офертата на ДЗЗД „РТ Плюс“ съответства 
напълно на изискванията на възложителя относно личното състояние и критериите 
за подбор и допуска участника до по-нататъчно участие в процедурата.  
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3.10. Участник № 20 ДЗЗД „Водосбор 2020“  – участникът подава оферта за 
обособени позиции № 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 25 и 26.  
Съгласно договора за създаване на обединието, разпределението на основните дейности 
е следното: „БИЛДИНГ КОМФОРТ“ЕООД – 95% (ще изпълни дейности по ремонтни 
работи) и „БУЛДЕНИ“ООД – 5% (ще изпълни дейности по доставка на материали, 
машини и оборудване, транспорт и логистика за обектите). 
3.10.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.10.1.1. Участникът е посочил три физически лица за длъжност „Технически 
ръководител на строежа“, които отговарят за девет обособени позиции. Същевременно 
не е посочил кое лице за коя обособена позиция е предложено. В тази връзка комисията 
не може да установи дали е спазено изискването, съдържащо се в т. 4.3.2 от РАЗДЕЛ II 
от документацията за участие в процедурата, а именно „2. Ако участникът подава 
оферта за повече от една обособена позиция, то лицето за позиция „Технически 
ръководител на строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда използвана за повече от 3 
позиции, останалите лица от техническия екип могат да бъдат същите, независимо от 
броя на обособените позции, за които се участва“. 
3.10.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя 3 бр. нови ЕЕДОП 
съдържащи: 
3.10.2.1. Надлежно декларирана информация относно трите лица на длъжност 
„Технически ръководител на строежа“, като за всяко от тях е посочена обособената 
позиция, за която ще изпълнява длъжността. 
Комисията взе единодушно решение, че офертата на ДЗЗД „Водосбор 2020“  
съответства напълно на изискванията на възложителя относно личното състояние 
и критериите за подбор и допуска участника до по-нататъчно участие в 
процедурата.  
 
3.11. Участник № 28 ДЗЗД „Про-комплект“ – участникът подава оферта за 
обособени позиции № 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.  
Съгласно договора за създаване на обединието, разпределението на основните дейности 
е следното: „ПРОДИМЕКС“ООД - 70% (Изпълнение на предвидените строително-
монтажни и демонтажни работи) И „ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ“ АД - 30% 
(Изпълнение на предвидените строително-монтажни и демонтажни работи).  
3.11.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.11.1.1. Участникът е посочил три физически лица за длъжност „Технически 
ръководител на строежа“, които отговарят за осем обособени позиции. Същевременно не 
е посочил кое лице за коя обособена позиция е предложено. В тази връзка комисията не 
може да установи дали е спазено изискването, съдържащо се в т. 4.3.2 от раздел РАЗДЕЛ 
II: УСЛОВИЯ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОСНОВАНИЯ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ, КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ДЕКЛАРИРАНЕ от документацията за 
участие в процедурата, а именно „2. Ако участникът подава оферта за повече от една 
обособена позиция, то лицето за позиция „Технически ръководител на строеж” по т. 
4.3.2.1, не може да бъда използвана за повече от 3 позиции, останалите лица от 
техническия екип могат да бъдат същите, независимо от броя на обособените позции, 
за които се участва“. 
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3.11.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя 2 бр. нови ЕЕДОП 
съдържащи: 
3.11.2.1. Надлежно декларирана информация относно трите лица на длъжност 
„Технически ръководител на строежа“, като за всяко от тях е посочена обособената 
позиция, за която ще изпълнява длъжността. 
Комисията взе единодушно решение, че офертата на ДЗЗД „Про-комплект“  
съответства напълно на изискванията на възложителя относно личното състояние 
и критериите за подбор и допуска участника до по-нататъчно участие в 
процедурата.  
 
3.12. Участник № 8 „ДК Инфра инвест“ ЕООД – участникът подава оферта за 
обособени позиции № 24 и 25.  
3.12.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.12.1.1. В Част IV, раздел „В“, т. 1а от ЕЕДОП участникът е посочил един обект с 
предмет „Изграждане на автоматизирана хидромелиоративна инсталация за 
напояване и защита на експериментална градина от череши и боровинки в с.Сладък 
кладенец , общ.Стара Загора“. Комисията взе единодушно решение, че посоченият 
обект не би могъл да се приеме за идентичен или сходен с настоящата поръчка, тъй като 
се отнася за изграждане на автоматизирана хидромелиоративна инсталация за напояване 
и защита на експериментална градина от череши и боровинки. Тази дейност не попадат в 
определението, заложено от възложителя в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.1 от документацията за 
участие в процедурат за „дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, 
за които следва да се разбира: извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация 
и/или изграждане на елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, 
съоръжения и инсталации или еквивалентни. 
3.12.1.2. За персонала/ръководен състав с определена професионална компетентност за 
изпълнението на поръчката, предложени от участника на длъжност „Технически 
ръководител на строежа”, „Координатор по безопасност и здраве” и „Специалист-
контрол по качеството” като специфичен опит е посочен същият обект „Изграждане на 
автоматизирана хидромелиоративна инсталация за напояване и защита на 
експериментална градина от череши и боровинки в с. Сладък кладенец , общ. Стара 
Загора“. Предвид констатациите на комисията в т. 11.8.1 за този обект не би могло да се 
приеме, че експертите отговарят на заложеното изискване в документацията за участие 
за специфичен опит в РАЗДЕЛ II, т.4.3.2 от документацията за участие в процедурата, а 
именно „да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект сходен или 
идентичен с предмета на поръчката“. 
3.12.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя 1 бр. нов ЕЕДОП 
съдържащ: 
3.12.2.1. Предвид констатациите на комисията в Протокол №1/18.06.2020г. описани в т. 
3.12.1.1., в допълнително представения ЕЕДОП от участника в Част IV, раздел „В“, т.1а 
същият посочва два нови изпълнени обекта с предмет:  
1. Договор от 10.02.2020 г.: “Изграждане на хидромелиоративна система на обект 
„Лозови масиви в землището на с.Глушник с площ 16,2942ха“, извършени видове СМР: 
почистване на канали за полагане на тръбопроводи – ръчно , полагане на тръбопроводи 
ПЕВП, монтаж на водовземания за поливни крила , разпъване на капков маркуч, 
монтаж на фитинги за капков маркуч, окачване на капков маркуч, земни работи - 
механизиран изкоп/насип; Обекта е предаден на възложителя с Приемо-предавателен 
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протокол за реално извършени видове СМР на 13.03.2020 г.; Сума: 30 360,00 BGN; 
Начална дата: 17.02.2020 г.; Крайна дата: 18.05.2020 г.  
2. Договор от 09.03.2020г.:“Изграждане на хидромелиоративна система на обект 
„Череши в землището на с. Ново Кономлади и с. Капатово с площ 21,0000ха“ , 
извършени видове СМР: монтаж на 2 бр. резервоари за вода , монтаж на оборудване в 
техническо помещение , почистване на канали за полагане на тръбопроводи – ръчно, 
разнасяне и разпъване на тръби в полето, полагане на тръбопроводи ПЕВП , монтаж 
на водовземания за поливни крила, разпъване на капков маркуч, монтаж на фитинги за 
капков маркуч, окачване на капков маркуч, земни работи – механизиран изкоп / насип. 
Обекта е предаден на възложителя с Приемо- предавателен протокол за реално 
извършени видове СМР на 22.05.2020 г..; Сума: 39 470,00 BGN; Начална дата: 
18.03.2020 г. Крайна дата: 22.05.2020 г .  
3.12.3.1. За персонала/ръководен състав с определена професионална компетентност за 
изпълнението на поръчката, предложени от участника на длъжност „Технически 
ръководител на строежа” и „Координатор по безопасност и здраве” като специфичен 
опит участникът посочва обект “Изграждане на хидромелиоративна система на обект 
„Лозови масиви в землището на с. Глушник с площ 16,2942ха“, а за „Специалист-
контрол по качеството” „Изграждане на хидромелиоративна система на обект 
„Череши в землището на с. Ново Кономлади и с. Капатово с площ 21,0000ха“.  
Отчитайки новодекларираните изпълнени договори, комисията взе единодушно 
решение, че посочените обекти не биха могли да се приемат за идентични или сходни с 
предмета на настоящата поръчка, тъй като и двата договора представляват изграждане на 
хидромелиоративна инсталация за капково напояване. Участникът подава оферта за 
обособени позиции №24 и 25 (Обособена позиция №24: „Реконструкция  на ГНК  М-1, 
общ. Стара Загора, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Горна Тунджа” и Обособена 
позиция №25: „Реконструкция на магистрален канал М0 от напоителна система „Бяла 
Слатина", в общ. Червен бряг, обл. Плевен, "Напоителни системи" ЕАД - клон „Мизия”) 
с основен предмет реконструкция на главен напоителен канал (ГНК) и реконструкция на 
магистрален канал (МК) - хидромелиоративни съоръжения предмет на настоящтата 
обществена поръчка за „Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на 
хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по 
подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и 
горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-
2020 г., с 26 обособени позиции”. 
Съгласно раздел I, т.2 от документацията за участие в процедурата неразделна част е 
Техническа спецификация - Раздел X от същата и приложение №1 към нея 
представляващо инвестиционните проекти за всеки един от обектите и сметната 
документация за позиции №24 и №25 от които е видно, че дейностите изпълнени от „ДК 
Инфра инвест“ ЕООД не са идентични или сходни с тези на обществената поръчка и не 
попадат в определението, заложено от възложителя в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.1. за „дейности с 
предмет идентичен или сходен с този на поръчката” за които следва да се разбира: 
извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на елементи на 
хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и инсталации или 
еквивалентни.  
Капковото напояване по своята същност представлява вид поливна система, състояща се 
от водоизточник, помпа, филтрираща система, тръбопровод, команден възел, капков 
маркуч. При инсталирането на система за капково напояване доставката на вода за 
поливане се транспортира от язовир, езеро, кладенец, сондаж, изкуствен водоизточник 
какъвто е Главният напоителен канал (ГНК) М-1 в общ. Стара Загора, „Напоителни 
системи” ЕАД-клон „Горна Тунджа”(Обособена позиция №24) и магистрален канал М0 
от напоителна система „Бяла Слатина", в общ. Червен бряг, обл. Плевен, "Напоителни 
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системи" ЕАД - клон „Мизия” предвидени за ремонт. Подобен тип поливна система има 
среден дебит от 2/2.5 л/ч, като водно количество, съгласно техническото задание за 
обектите за които участникът подава оферта са в пъти по-големи и нямат еквивалент на 
система за капково напояване: 
За обособена позиция №24: водното количество което е постоянно по цялата дължина на 
разглеждания в проектната разработка участък е:  
За ГНК М-1 от км 0+000 до км 4+153 – Qоразм = 14,00 m3/sec  
За ГНК М-1 от км 7+457 до км 8+057 – Qоразм = 12,00 m3/sec  
За ГНК М-1 от км 8+667 до км 10+337 – Qоразм = 12,00 m3/sec 
За обособена позиция №25: каналът е оразмерен да провежда водно количество в 
участъка от вододела до подземния участък 8.00 м3/сек. От км 0+000 – изхода на 
подземния участък до км 5+035 водно количество от 5.40 м3/сек. От км 5+035 до км 
11+250, край на ремонтирания участък, водно количество от 4.80 м3/сек, както е по 
основния проект. 
Хидромелиоративните съоръжения предмет на обособени позиции №24 и №25 част от 
обществената поръчка представляват комплексна линейна инфраструктура с множество 
съоръжения по тях (разпределителни възли, водостоци, аквадукти, дюкери, мост-канали, 
савачни врати и др.). По своята същност нямат сходство, идентичност и еквивалентност 
със системи за напояване в земеделските стопанства като капково напояване, 
дъждовални системи и др. подобни.   
В допълнение, съгласно раздел VIII, т.3 от документацията за участие в процедурата 
фигурира следното ”Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на 
офертите от участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, 
се прилагат ЗОП и ППЗОП, решението, обявлението и документацията за участие в 
процедурата, както и Указанията на подмярка 4.3 от мярка 4 по ПРСР 2014-2020г.”. 
Съгласно Указанията на подмярка 4.3 от мярка 4 по ПРСР 2014-2020г. в раздел 
27”Допълнителна информация”, т 2.34. е дадено следното определение за 
„хидромелиоративни съоръжения за напояване” (водохващания; събирателни деривации; 
напоителни канали и съоръжения по тях (разпределителни възли, водостоци, 
аквадукти, дюкери, мост-канали, савачни врати и др.); изравнители и съоръжения по 
тях; помпени станции с машинно и ел. оборудване; напорни тръбопроводи; главни и 
разпределителни тръбопроводи със съоръжения по тях (въздушници, хидранти, 
спирателни кранове, изпускатели и др.)”. 
Предвид факта, че декларираните от участника изпълнени два обекта са посочени и като 
специфичен опит за експертите, предложени на длъжности „Технически ръководител на 
строежа”, „Координатор по безопасност и здраве” и „Специалист-контрол по 
качеството”, то се налага изводът, че те не отговарят на заложеното изискване от 
възложителя за специфичен опит, а именно: 
„4.3.2. Всеки участник следва да разполага с минимум посочения по-долу персонал или 
ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 
поръчката, както следва:  
4.3.2.1. Минимум 1 (един)  Технически ръководител на строежа, който да притежава: 
- специфичен опит: да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект сходен 
или идентичен с предмета на поръчката. 
4.3.2.2. Минимум 1 (един) Координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да 
притежава: 
- специфичен опит: да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект сходен 
или идентичен с предмета на поръчката. 
4.3.2.3. Минимум 1 (един) Специалист-контрол по качеството, който да притежава: 
- специфичен опит: да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект сходен 
или идентичен с предмета на поръчката. 
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Под „дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката”следва да се 
разбира: извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на 
елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и 
инсталации или еквивалентни.“ 
С оглед на изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, т. 1 от ЗОП 
комисията взе единодушно решение да предложи участник № 8 „ДК Инфра инвест“ 
ЕООД за отстраняване  за обособени позиции № 24 и 25, тъй като не е предоставил 
изискваща се информация, свързана с удостоверяване изпълнението на критериите 
за подбор и не отговаря на поставените критерии за подбор. 
 
3.13. Участник № 10 Консорциум „Марица 2020“ ДЗЗД – участникът подава оферта 
за обособена позиция №14.  
Съгласно договора за създаване на обединието, разпределението на основните дейности 
е следното: Водещият съдружник „Алтрам“ ЕООД – 97% (Ще изпълни СМР/СРР на 
обекта и други описани в договора дейности) и „Еко Традекс Груп“ АД - 3% (ще 
изпълни СМР/СРР на обекта и други описани в договора дейности).  
3.13.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.13.1.1. В представения ЕЕДОП от участника Консорциум „Марица 2020“ ДЗЗД не са 
попълнени – част III, раздели „Б“ и „В“ и част IV, представляващи разделите с 
изискуемата от възложителя информация за деклариране съобразно изискванията на 
обявлението и документацията за участие в процедурата и не съответства на изискването 
в РАЗДЕЛ II, т. 5.5 от документацията за участие в процедурата. 
3.13.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя 1 бр. нов ЕЕДОП 
съдържащ: 
3.13.2.1. Участникът е попълнил част III, раздели „Б“ и „В“ в съответствие с 
изискванията на Възложителя заложени в обявлението и документацията за участие в 
процедурата.  
Комисията взе единодушно решение, че офертата на Консорциум „Марица 2020“ 
ДЗЗД съответства напълно на изискванията на възложителя относно личното 
състояние и критериите за подбор и допуска участника до по-нататъчно участие в 
процедурата.  
 
3.14. Участник № 21 ДЗЗД „Аквасистеми 2020” - участникът подава оферта за 
обособени позиции № 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 и 16.  
Съгласно договора за създаване на обединието, разпределението на основните дейности 
е следното: „ЕИВ“ ООД – 25% (изпълнение на строителни и монтажни работи), „УФФ“ 
ЕООД – 25% (изпълнение на строителни и монтажни работи) и „СТЕТА-СОЛАР“ ООД – 
25% (административно, финансово, икономическо и техническо управление на проект. 
Доставка и влагане на строителни материали) и „АкваПро“ООД - 25% (Изпълнение на 
строителни и монтажни работи). 
3.14.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.14.1.1. В Част IV, раздел „В“, т. 1а от ЕЕДОП на участника „Аквасистеми 2020“ ДЗЗД  
е посочил четири изпълнени дейности/обекта. Комисията взе единодушно решение, че 
обектите фигуриращи под №1 „Доставка и монтаж на инсталация за целогодишно 
отглеждане на плодове и зеленчуци по вертикална NFT технология за 9690 кв.м. 
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оранжерия с обща площ от 11 070 кв.м…”, №2 „Доставка и монтаж на оборудване за 
производство на зеленчукови разсади в оранжерия с обща площ 13801 кв.м….”, №3 
„Доставка и монтаж на технологично и конструктивно оборудване за повишаване на 
производствения потенциал и енергийната ефективност на съществуващ оранжериен 
комплекс от 78 326 кв.м…” и №4 „Доставка и монтаж на оборудване за хидропонно 
отглеждане на зеленчуци в стъклена оранжерия с площ от 5107 кв.м…” не биха могли 
да се приемат за идентични или сходни с настоящата поръчка. Описаните от участника 
дейности не попадат в определението, заложено от възложителя в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.1, за  
„дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, за които следва да се 
разбира: извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на 
елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и 
инсталации или еквивалентни. 
3.14.1.2. В Част IV, раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП участникът е предложил три лица на 
длъжност „Технически ръководител на строежа”, от които: 
- лицето с инициали Ю.Б.П. за обособени позиции № 5,7,8 е деклариран следния 
специфичен опит „1. Заема позицията Технически ръководител за обект „Изграждане 
дренажна и напоителна система на оранжерия с площ от 10 дка”; 2. Заема позицията 
Технически ръководител за обект „Изграждане на разсадно оборудване на оранжерия с 
площ от 1380 кв.м.”; 3. Заема позицията Технически ръководител за обект 
„Изграждане на напоителна система и дренажна система на оранжериен комплекс с 
площ 78 326 кв.м.”;  
-  лицето с инициали М.В.М за обособени позиции №15 и 16 е деклариран следния 
специфичен опит „Изграждане на оранжериен комплекс с площ 5107 кв.м.”.  
Комисията счита, че за посочените по-горе лица предложени на длъжност „Технически 
ръководител на строежа” не е изпълнено изискването за специфичен опит, а именно да е 
участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект сходен или идентичен с 
предмета на поръчката (Под „дейности с предмет идентичен или сходен с този на 
поръчката”следва да се разбира: извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация 
и/или изграждане на елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, 
съоръжения и инсталации или еквивалентни) указано в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.2.1 от 
документацията за участие в процедурата.  
3.14.1.3. В Част IV, раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП участникът е предложил за длъжност 
„Координатор по безопасност и здраве” лице със специфичен опит „Изграждане на 
напоителна система на насаждение от смокини с площ от 216 дка, водовземане от 
сондаж и филтърно стопанство”. Комисията счита, че за посоченото лице не е 
изпълнено изискването за специфичен опит, а именно да е участвал на подобна позиция 
на минимум 1 (един) обект сходен или идентичен с предмета на поръчката (Под 
„дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката”следва да се разбира: 
извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на елементи на 
хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и инсталации или 
еквивалентни) указано в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.2.2 от документацията за участие в 
процедурата.  
3.14.1.4. В Част IV, раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП участникът е предложил за длъжност 
„Специалист-контрол по качеството” лице със специфичен опит „Изграждане на 
напоителна система на насаждение от смокини с площ от 216 дка, водовземане от 
сондаж и филтърно стопанство”. Комисията счита, че за посоченото лице не е 
изпълнено изискването за специфичен опит, а именно да е участвал на подобна позиция 
на минимум 1 (един) обект сходен или идентичен с предмета на поръчката (Под 
„дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката”следва да се разбира: 
извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на елементи на 
хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и инсталации или 
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еквивалентни) указано в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.2.3 от документацията за участие в 
процедурата.  
3.14.2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът представя: 
3.14.2.1. На 25.06.2020 г., в 16:09 ч. на официалния електронен адрес на „Напоителни 
системи“ ЕАД - office@nps.bg е получено електронно съобщение от електронен адрес 
eivburgas@abv.bg. Комисията констатира, че електронното съобщение не е изпратено 
при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, тъй 
като не е подписано с електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 
910/2014. За да имат тези документи формална доказателствена сила, т. е. за да се счита 
установено, че той изхожда от страната, изпратила мейла и изразява нейната воля, той 
трябва да е подписан от страната с електронен подпис, равностоен на саморъчния.  В 
тази връзка, комисията взе единодушно решение, че при представяне на допълнителните 
документи участникът не е спазил изискването на възложителя, съдържащо се в раздел 
VIII, т. 1.2, б. „д“ от документацията за участие в процедурата: 
„Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата процедура се 
извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника 
може да се извършва по един от следните начини:  
а) лично - срещу подпис;  
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 
участника адрес;  
в) чрез куриерска служба;  
г) по факс;  
д) по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис;  
е) чрез комбинация от тези средства“. 
Следва да се отбележи, че в електронното съобщение участникът представя 
допълнителни документи, по отношение на които не е спазено изискването, съдържащо 
се в т. 1.8 от раздел III от документацията за участие, а именно „1.8. Всички документи, 
за които не са представени оригинали, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с 
гриф „Вярно с оригинала” и подпис и печат на лицето представляващо участника“. 
3.14.2.2. На 25.06.2020 г. в деловодството на „Напоителни системи“ ЕАД са получени и 
документи на хартиен носител от участника ДЗЗД „Аквасистеми 2020”. Комисията 
установи, че участникът не е спазил изискуемата форма за представяне на ЕЕДОП, 
съгласно т. 5.3 от раздел II от документацията за участие в процедурата: 
„5.3. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на 
Европейската комисия. Предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към офертата за участие 
в обществената поръчка. Форматът, в който се предоставя документът не следва да 
позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е 
чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. 
В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да 
удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се 
препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.“ 
В случая са представени 2 броя ЕЕДОП на хартиен носител, което е неспазване на 
горецитираното изискване на възложителя, транспониращо разпоредбата на чл. 67, ал. 4 
от ЗОП.  Освен това участникът представя и допълнителни документи, по отношение на 
които не е спазено изискването, съдържащо се в т. 1.8 от раздел III от документацията за 
участие, а именно „1.8. Всички документи, за които не са представени оригинали, 
трябва да са заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис и 
печат на лицето представляващо участника“. 
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С оглед на изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, т. 1 и т. 5 от 
ЗОП комисията взе единодушно решение да предложи участник № 21 ДЗЗД 
„Аквасистеми 2020” за отстраняване  за обособени позиции № 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 и 
16, тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
изпълнението на критериите за подбор, не отговаря на поставените критерии за 
подбор и допълнително представените от него документи към офертата му не 
отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и валидност. 
 
3.15. Участник № 16 „Одесосстрой“ ООД – участникът подава оферта за обособени 
позиции № 11, 13, 15 и 16.  
3.15.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.15.1.1. Участникът е посочил две физически лица за длъжност „Технически 
ръководител на строежа“, които отговарят за четири обособени позиции. Същевременно 
не е посочил кое лице за коя обособена позиция е предложено. В тази връзка комисията 
не може да установи дали е спазено изискването, съдържащо се в т. 4.3.2 от раздел 
РАЗДЕЛ II: УСЛОВИЯ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, 
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ДЕКЛАРИРАНЕ от 
документацията за участие в процедурата, а именно „2. Ако участникът подава оферта 
за повече от една обособена позиция, то лицето за позиция „Технически ръководител на 
строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда използвана за повече от 3 позиции, останалите 
лица от техническия екип могат да бъдат същите, независимо от броя на обособените 
позции, за които се участва“. 
3.15.2. Протокол № 1/18.06.2020 г. е изпратен на всички участници по реда на Закона за 
електронния документ и електронния подпис в деня на публикиването му на профила на 
купувача – на 18.06.2020 г. Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП „В срок до 
5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите и участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат 
да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация.“ Тази разпоредба е цитирана и в т. 12 от 
протокол № 1/18.06.2020 г. 
Нормативноопределеният срок изтича на 25.06.2020г. (четвъртък). Комисията 
констатира, че участникът „Одесосстрой“ ООД не се възползва от законовата си 
възможност и не представя нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация в законоустановения срок с цел отстраняване 
на констатираната от комисията нередовност.  
В Протокол № 1/18.06.2020 г. комисията е констатирала, че участникът е посочил две 
физически лица за длъжност „Технически ръководител на строежа“, които отговарят за 
четири обособени позиции. Същевременно не е посочил кое лице за коя обособена 
позиция е предложено. В тази връзка комисията не може да установи дали е спазено 
изискването, съдържащо се в т. 4.3.2 от раздел РАЗДЕЛ II: УСЛОВИЯ И ПРАВО НА 
УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, КРИТЕРИИ 
ЗА ПОДБОР, ДЕКЛАРИРАНЕ от документацията за участие в процедурата, а именно 
„2. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то лицето за 
позиция „Технически ръководител на строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда 
използвана за повече от 3 позиции, останалите лица от техническия екип могат да 
бъдат същите, независимо от броя на обособените позции, за които се участва“. 
На практика, с непосочването от страна на участника за кои обособени позиции са 
предложени лицата на длъжност „Технически ръководител на строежа” не е спазено 
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горецитираното изискване на възложителя, съдържащо се в документацията – раздел II, 
т. 4.3.2 2. Това изискване се съдържа и в поле III.1.3) Технически и професионални 
възможности от обявлението за обществената поръчка.  
Лицата, предложени на длъжност „Технически ръководител на строежа” в Част IV, 
раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП като част от екипа, при евентуално спечелване на една или 
повече обособени позиции от страна на участника „Одесосстрой“ ООД би следвало да се 
включат и в Приложение № 4 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и 
на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението. В тази връзка 
би се стигнало до недопустимо включване на един експерт на длъжност „Технически 
ръководител на строежа” за повече от три обособени позиции, което би било в 
противоречие със заложеното в раздел II, т. 4.3.2 2 от документацията за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от 
Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на 
ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни 
системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране 
на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални 
активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции”. 
С оглед на изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, т. 1 от ЗОП 
комисията взе единодушно решение да предложи участник № 16 „Одесосстрой“ 
ООД за отстраняване за обособени позиции № 11, 13, 15 и 16, тъй като не е 
предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване изпълнението 
на критериите за подбор и не отговаря на поставените критерии за подбор. 
 
3.16. Участник № 25 ДЗЗД „Хидроструктури“ – участникът подава оферта за 
обособени позиции № 8, 9, 10 и 14.  
3.16.1. Съгласно протокол №1/18.06.2020 г. комисията е установила следните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор: 
3.16.1.1. В Част IV, раздел „В“, т. 1а от ЕЕДОП на ДЗЗД „Хидроструктури“ участникът е 
посочил два изпълнени договора. Комисията взе единодушно решение, че посочените 
договори не биха могли да се приемат за идентични или сходни с настоящата поръчка, 
тъй като се отнасят до почистване на съществуващи и изграждане на нови напоителни 
съоръжения за земеделски нужди и изграждане на подпорни стоманобетонни стени над 
река за укрепване на частен имот. От една страна тези дейности не попадат в 
определението, заложено от възложителя за дейности с предмет идентичен или сходен с 
този на поръчката, а именно - извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или 
изграждане на елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, 
съоръжения и инсталации или еквивалентни, а от друга – не включват строителни 
дейности, сходни с настоящата поръчка; 
3.16.1.2. Участникът е посочил четири физически лица за длъжност „Технически 
ръководител на строежа“, които отговарят за четири обособени позиции. Същевременно 
не е посочил кое лице за коя обособена позиция е предложено. В тази връзка комисията 
не може да установи дали е спазено изискването, съдържащо се в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.2 от 
документацията за участие в процедурата, а именно „2. Ако участникът подава оферта 
за повече от една обособена позиция, то лицето за позиция „Технически ръководител на 
строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда използвана за повече от 3 позиции, останалите 
лица от техническия екип могат да бъдат същите, независимо от броя на обособените 
позции, за които се участва“. 
3.16.1.3. За лицата предложени от участника за длъжности „Технически ръководител на 
строежа” е деклариран следния специфичен опит: 
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- за лицето под №3: „Почистване на съществуващи и изграждане на нови напоителни 
съоръжения за земеделски нужди в землището на община Съединение“ ; 
- за лицето под №4: „Почистване на съществуващи и изграждане на нови напоителни 
съоръжения за земеделски нужди в землището на община Съединение“; 
- за лицето под №7: 1„Почистване на съществуващи и изграждане на нови напоителни 
съоръжения за земеделски нужди в землището на община Съединение“; 2.„Изграждане 
на подпорни стоманобетонни стени над река за укрепване на частен имот от 003148, 
УПИ м. „Висока могила“, по КВС з-ще Храбрино, общ. Родопи“ – Дейности: Изпълнение 
на стоманобетонни подпорни стени с дължина 6 м и височина 41 м'”.  
Комисията счита, че за посочените по-горе лица не е изпълнено изискването за 
специфичен опит, а именно да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) 
обект сходен или идентичен с предмета на поръчката (Под „дейности с предмет 
идентичен или сходен с този на поръчката”следва да се разбира: извършен/но ремонт, 
реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на елементи на 
хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и инсталации или 
еквивалентни) указано в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.2.1 от документацията за участие в 
процедурата и с оглед на изложените констации в т. 11.25.1 за изпълнените обекти с 
които се доказва специфичния опит на Техническите ръководители. 
Относно лицето за длъжност „Технически ръководител на строежа” под №5: не е 
деклариран специфичен опит: да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) 
обект сходен или идентичен с предмета на поръчката съгласно исикването в РАЗДЕЛ II,  
т.4.3.2.1. от документацията за участие в процедурата.  
3.16.1.4. За лицето предложено от участника за длъжности „Координатор по безопасност 
и здраве” е деклариран следния специфичен опит: „Почистване на съществуващи и 
изграждане на нови напоителни съоръжения за земеделски нужди в землището на 
община Съединение“. Комисията счита, че за посоченото лице не е изпълнено 
изискването за специфичен опит, а именно да е участвал на подобна позиция на 
минимум 1 (един) обект сходен или идентичен с предмета на поръчката (Под 
„дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката”следва да се разбира: 
извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на елементи на 
хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и инсталации или 
еквивалентни) указано в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.2.2 от документацията за участие в 
процедурата.  
3.16.1.5. За лицето предложено от участника за длъжности „Специалист-контрол по 
качеството” е деклариран следния специфичен опит: „Почистване на съществуващи и 
изграждане на нови напоителни съоръжения за земеделски нужди в землището на 
община Съединение“. Комисията счита, че за посоченото лице не е изпълнено 
изискването за специфичен опит, а именно да е участвал на подобна позиция на 
минимум 1 (един) обект сходен или идентичен с предмета на поръчката (Под 
„дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката”следва да се разбира: 
извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на елементи на 
хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и инсталации или 
еквивалентни) указано в РАЗДЕЛ II, т. 4.3.2.3 от документацията за участие в 
процедурата. 
3.16.2. Протокол № 1/18.06.2020 г. е изпратен на всички участници по реда на Закона за 
електронния документ и електронния подпис в деня на публикиването му на профила на 
купувача – на 18.06.2020 г. Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП „В срок до 
5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите и участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат 
да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация.“ Нормативноопределеният срок изтича на 
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25.06.2020 г. (четвъртък). Комисията констатира, че участникът ДЗЗД „Хидроструктури“ 
не се възползва от законовата си възможност и не представя нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в 
законоустановения срок с цел отстраняване на констатираните от комисията 
несъответствия с критериите за подбор. 
В Част IV, раздел „В“, т. 1а от ЕЕДОП участникът ДЗЗД „Хидроструктури“ е посочил 
два изпълнени договора, които не биха могли да се приемат за идентични или сходни с 
настоящата поръчка, тъй като се отнасят до почистване на съществуващи и изграждане 
на нови напоителни съоръжения за земеделски нужди и изграждане на подпорни 
стоманобетонни стени над река за укрепване на частен имот. Тези дейности не попадат в 
определението, заложено от възложителя за дейности с предмет идентичен или сходен с 
този на поръчката, а именно - извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или 
изграждане на елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, 
съоръжения и инсталации или еквивалентни. В тази връзка участникът не отговаря на 
изискването за технически и професионални способности съдържащо се в т. 4.3.1 от 
раздел II от документацията за участие в процедурата и съответно в поле III.1.3) 
Технически и професионални възможности от обявлението за обществената поръчка: 
„4.3.1. За последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертите, участниците да 
са изпълнили миминум 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с този на 
поръчката. Изискването се прилага независимо от броя на обособените позиции, за които 
участникът подава оферта. 
Под „дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката”следва да се 
разбира: извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на 
елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и 
инсталации или еквивалентни“. 
Освен това в Протокол № 1/18.06.2020 г. комисията е констатирала, че участникът е 
посочил четири физически лица за длъжност „Технически ръководител на строежа“, 
които отговарят за четири обособени позиции. Същевременно не е посочил кое лице за 
коя обособена позиция е предложено. В тази връзка комисията не може да установи дали 
е спазено изискването, съдържащо се в т. 4.3.2 от раздел РАЗДЕЛ II: УСЛОВИЯ И 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, 
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ДЕКЛАРИРАНЕ от документацията за участие в процедурата, 
а именно „2. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то 
лицето за позиция „Технически ръководител на строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда 
използвана за повече от 3 позиции, останалите лица от техническия екип могат да бъдат 
същите, независимо от броя на обособените позции, за които се участва“. 
На практика, с непосочването от страна на участника за кои обособени позиции са 
предложени лицата на длъжност „Технически ръководител на строежа” не е спазено и 
изискването на възложителя, съдържащо се в документацията – раздел II, т. 4.3.2 2. Ако 
участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то лицето за 
позиция „Технически ръководител на строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда 
използвана за повече от 3 позиции, останалите лица от техническия екип могат да 
бъдат същите, независимо от броя на обособените позции, за които се участва.  
Горните изисквания се съдържат и в поле III.1.3) Технически и професионални 
възможности от обявлението за обществената поръчка.  
Лицата, предложени на длъжност „Технически ръководител на строежа” в Част IV, 
раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП като част от екипа, при евентуално спечелване на една или 
повече обособени позиции от страна на участника ДЗЗД „Хидроструктури“ би следвало 
да се включат и в Приложение № 4 - Списък на персонала, който ще изпълнява 
поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението. В 
тази връзка би се стигнало до недопустимо включване на един експерт на длъжност 
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„Технически ръководител на строежа” за повече от три обособени позиции, което би 
било в противоречие със заложеното в раздел II, т. 4.3.2 2 от документацията за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 
изпълнители за извършване на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения 
собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, 
модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. 
„Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции”. 
На последно място следва да се отбележи, че съгласно Протокол № 1/18.06.2020 г. за 
лицата, предложени за длъжности „Технически ръководител на строежа“, „Координатор 
по безопасност и здраве” и „Специалист-контрол по качеството” не е спазено 
изискването на възложителя, съдържащо се в т. 4.3.2 от раздел II от документацията за 
участие в процедурата и в поле III.1.3) Технически и професионални възможности от 
обявлението за обществената поръчка, а именно: 
- специфичен опит: да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект сходен
или идентичен с предмета на поръчката.
Под „дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката”следва да се
разбира: извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на
елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и
инсталации или еквивалентни.
С оглед на изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, т. 1 от ЗОП
комисията взе единодушно решение да предложи участникът №25 ДЗЗД
„Хидроструктури“ за отстраняване за обособени позиции № 8, 9, 10 и 14, тъй като
не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
изпълнението на критериите за подбор и не отговаря на поставените критерии за
подбор.
Настоящият протокол е съставен и подписан, без изразени особени мнения във
връзка с взетите решения и направените предложения от членовете на комисията
на 26.06.2020 г. в 16:05 часа.

Комисия: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Евелина Божилова - Кабакова............................................... 
ЧЛЕНОВЕ: 

инж. Георги Михайлов............................................ 

Детелина Миткова............................................ 

Ваня Георгиева............................................ 

Николай Николов............................................ 

Личните данни са заличени на 
основание чл. 59 от ЗЗЛД.


