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за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за строителство 

икономическият оператор ще може да използва 

технически лица или органи при извършване на 

строителството: 

Участниците следва да разполагат с необходимия 

брой технически лица, включително такива, които ще 

отговарят за контрола на качеството. 

Списък на техническите лица, включително 

такива, които ще отговарят за контрола на качеството, 

които участниците ще използват за изпълнение на 

поръчката, с посочване на притежаваните от тях 

документ за правоспособност/ сертификат/ свидетелство, 

описани с номер на документа, дата на издаване и 

издател на документа. 

Минимално изискване: Участникът следва да има 

на разположение минимум 2 /две/ технически лица, 

както следва: 

- минимум 1 /едно/ техническо лице, което да бъде 

отговорно лице за извършване на доставките, контрола 

на качеството на монтажите и въвеждането в 

експлоатация на климатичната техника; 

- минимум 1 /едно/ техническо лице, което да бъде 

отговорно за извършване на дейностите по монтажа, 

въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка 

на предлаганата климатична техника, притежаващи 

валиден документ за правоспособност (сертификат), 

издаден съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 

2015/2067. 

) [Три имена: 

Светлин  Колипатков 

Мениджър монтаж и сервизна дейност 

Данни за документа за придобито образование: 

Висше Бакалавър по специалност: 

АВТОМАТИКА,ИНФОРМАЦИОННА И 

УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА с професионална 

квалификация ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИКА 

Сертификат Първа категория № 2624 от 

05.02.2014 за проверки за херметичност на хладилни и 

климатични инсталации и термопомпи, съдържащи Зкг 

или повече флуорирани парникови газове, както и 

монтаж, поддръжка и сервизно обслужване. 

Свидетелство за правоспособност по 

заваряване №017/03.05.2017 

Удостоверение № А-64.1/16 3 кат.за 

ел.безопастност до 1000v, 

[Три имена: 

 

 

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но 

чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП. 
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Образец № 1 

 Иван  Якимов 

 -         Данни за документа за придобито 

образувание: 

 -         Средно образование - Професионална гимназия по 

текстил и моден дизайн с придобина професионална 

клалификация - Техник на енергийни съоръжения и 

инсталации, Климатична и вентилационна техника 

 -          Свидетелство за правоспособност по 

заваряване № 019/03.05.2017 

 -         Удостоверение № А-4.22/17 3 кат.за 

ел.безопастност до 1000v, 

 [Три имена: 

 -          Стилиян  Стоянов 

 -         Данни за документа за придобито 

образувание: 

 -         Средно образование Св. Св. Кирил и 

Методий 

 -          Свидетелство за правоспособност по 

заваряване № 018/03.05.2017 

 -         Удостоверение № А-83.6/16 3 кат.за 



 
ел.безопастност до 1000v 

 [Три имена: 

 -         Николай  Юруков 

 -         Данни за документа за придобито 

образувание: 

 -         Средно образование - Професионална гимназия 

по топлинна и хладилна техника Карл фон Линде 

 -         Удостоверение № А-4.17/17 3 кат.за 

ел.безопастност до 1000v, 

 [Три имена: 

 -         Цветомир  Николов 

 -         Данни за документа за придобито 

образувание: 

 -         Средно образование Професионална 

техничека гимназия Н.Й.Вапцаров, придобита 

професионална клалификация - Топлинна и 

хладилна техника 

 -         Удостоверение № А-4.18/17 4 кат.за 

ел.безопастност до 1000v 

 -          Сертификат Първа категория №3662 от 12.05.2017 

за извършеане на: проверка за течове от стационарно 

хладилно, климатично и термопомпено обурудване, 

съдържащо флуоросъдържащи парникови газове в 

количества 5 тона CO2 еквивалент или повече, които не 

съдържат пяна/ 10 тона CO2 еквивалент или повече при 

херметично уплътнени системи и 
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 етикетирани като такива, събиране и съхранение; 

монтаж; ремонт, поддръжка или сервизно 

обслужване, извеждане от експлатация 

[ ......... ] 

 

 


