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Р Е Ш Е Н И Е 

5.2.2021 г .

X РД-11-77/ 05 .02 .2021

          до кумен т ,

          р ег и стр и р ан  о т

Sig n ed  b y:  An eta  Lyu b en o va To d o ro va  

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 108, т. 4, чл. 110, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 4, 

б. „в“ от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с Решение № РД-11-

518/20.12.2019 г. за откриване на обществена поръчка и Решение № РД-11-49/31.01.2020 

г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, по 

обществена поръчка обявена и проведена като публично състезание с предмет: 

“Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните 

структури на спешната помощ на територията на Южен централен район за 

планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна 

медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“ и Решение № РД-11-516 от 16.10.2020 г. за 

избор на изпълнител и прекратяване на позиции, 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Отменям Решение № РД-11-516 от 16.10.2020 г. за избор на изпълнител и 

прекратяване на позиции в частта, в която участникът „Стройкомерс“ ЕООД е определен 

за изпълнител по отношение на обособена позиция № 2, със следните мотиви: 

Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят сключва с определения 

изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на 

договора определеният изпълнител представи документи по чл. 58 от ЗОП, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

документи за съответствието с поставените критерии за подбор. Във връзка с посочената 

разпоредба и съгласно чл. 112, ал. 9, т. 2 от ЗОП са извършени справки в регистрите на 

различни институции за удостоверяване на декларираната от участника липса на 
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обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. При извършване на посочената проверка е 

установено, че по отношение на определения за изпълнител участник - „Стройкомерс“ 

ЕООД има издадено и влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 61, 

ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 

и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

Посоченото нарушение представлява обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, като 

същото е съществувало още преди датата на подаване на оферта от страна на участника 

в процедурата. 

Едва след установяване от страна на възложителя на наличие на обстоятелство 

по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, определеният за изпълнител участник - „Стройкомерс“ ЕООД 

е представил в Министерството на здравеопазването писма с № 20045158/10.06.2020 г. и 

№ 21001014/08.01.2021 г. от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ /ИА 

ГИТ/.  

С писмо № 20045158/10.06.2020 г. ИА „ГИТ“ информира, че срещу 

„Стройкомерс“ ЕООД е издадено Наказателно постановление № 29-0000500/01.07.2019 

г. за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от Кодекса на труда с 

определена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. Съгласно писмото на „ГИТ“, 

наложената имуществената санкция е изплатена, като след влизане в сила на 

наказателното постановление дружеството не е извършвало друго нарушение на 

разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от КТ. От писмото на ИА „ГИТ“ става ясно, че 

„Стройкомерс“ ЕООД е предприело конкретни вътрешно организационни мерки за 

недопускане на повторни нарушения от същия вид.  

С писмо № 21001014/08.01.2021 г. ИА „ГИТ“ потвърждава, че след издаване на 

Наказателно постановление 29-0000500/01.07.2019 г. по отношение на „Стройкомерс“ 

ЕООД не е установено повторно нарушение от същия вид. 

С представените от участника документи, „Стройкомерс“ ЕООД е доказало 

своята надеждност, но същият е нарушил разпоредбите на чл. 45, ал. 1 от ППЗОП, като 

същевременно доказателствата, свързани с предприетите мерки за надеждност, са 



              
 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-4.001-0001- C01 по Проект „Подкрепа за развитие на системата за 

спешна медицинска помощ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

представени след законоустановените срокове и в нарушение на процедурата за 

провеждане на обществени поръчки.  

В допълнение, в представените от „Стройкомерс“ ЕООД еЕЕДОП-и по 

обществената поръчка, участникът е посочил отговор „Не“ на въпроса: 

„Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на трудовото право? Както е посочено за целите на настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка в националното законодателство, в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 

2014/24/ЕС“. Видно от разгледаните документи, участникът „Стройкомерс“ ЕООД е 

следвало да отговори с „Да“ на посочения в ЕЕДОП въпрос. 

Наличието на основание по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП представлява обстоятелство, 

при което съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата 

кандидат или участник, за който тези обстоятелства са налице. Следователно, 

недекларирането от страна на участника на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

осъществява хипотезата на чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП. Участникът е укрил 

информация относно наличието на основание по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и с това се е 

опитал да повлияе на решението от страна на Възложителя относно оценката на личното 

му състояние и допускането му до участие в последващите етапи на обществената 

поръчка. Предвид това, за участникът е налице хипотезата по чл. 54, ал. 1, б. „а“, във 

връзка с чл. 57, ал. 1 от ЗОП и чл. 112, ал. 2, т. 3 от ЗОП, като със „Стройкомерс“ ЕООД 

няма да бъде сключен договор по обособена позиция № 2. 

Изложените мотиви отговарят на константната съдебна практика по подобни 

казуси и по-специално: Решение № 8908 от 12.06.2019 г. на Върховен административен 

съд, постановено по адм. д. № 3834/2019 г., IV о., Решение № 392 от 05.04.2018 г. на 

Комисията за защита на конкуренцията, потвърдено с Решение № 9399 от 10.07.2018 г. 

по адм. дело №5892/2018 Г., ІV отделение на Върховен административен съд. 

 

II. Въз основа на гореизложеното отменям влязлото в сила Решение № РД-11-

516/16.10.2020 г. за определяне на изпълнител в частта по обособена позиция № 2 и 

прекратявам процедурата в тази част на основание чл. 110, ал. 5 от ЗОП. 
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III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено 

на участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП и 

чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП), същото да бъде публикувано в електронната преписка на обществената 

поръчка в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/SMR-severozapaden-raion-

preobjavjavane/ в деня на изпращането му. 

 

IV. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на 

съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

V.  Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 /десет/ дневен срок, 

считано от датата на съобщаването му на страните, пред Комисията за защита на 

конкуренцията. 

 

 

5.2.2021 г.

X Бойко Пенков

д-р Бойко Пенков,заместник-министър на...

съгласно заповед РД-11-45/27.01.2021

Signed by: Boyko Marinov Penkov  
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