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НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: (П)  
Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска,  

упълномощено длъжностно лице,  

 съгласно  Заповед № 277/30.08.2016 г. 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 161/22.06.2018г. на зам.кмета  на  Община 

Борован, Илияна Донкова Дончовска–Бърдарска, упълномощено длъжностно лице съгласно 

Заповед №  277/30.08.2016 г за провеждане на открита процедура по реда на  чл.18, ал.1, т.1 

от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на 

общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община 

„Борован", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 

00690-2018-0004. 

 Днес, 22.06.2018г. от 11:00 часа в с. Борован, в сградата на общинска администрация 

Борован,  комисия в състав: 

Председател:  Добри Кондов – външен експерт – юрист, № ВЕ-284 от Списък по чл. 

229, ал. 1, т. 17 от ЗОП. 

 

Членове:    
 1. инж. Иван Стефанов Цупарски – външен експерт, строителен инженер „Транспортно 

строителство“, № ВЕ-615  от  Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;  

 2. инж. Антонина Иванова Балевска – външен експерт , строителен инженер «ХМС»;  

 3. инж. Калинка Стоянова Петкова  – Директор Дирекция «УОТСЕУЗГФ» на Община 

Борован; 

4. инж. Владимир Валентинов Буковски  – главен експерт «УС» на Община Борован; 

5. Десислава Николаева Марковска  – главен специалист  «ОП» на Община Борован; 

6. Веселина Цветославова Геормезовска  – юрисконсулт на Община Борован; 

 

се събра в изпълнение на Решение № 118 от дата 17.05.2018 г. на кмета  на  Община 

Борован за провеждане на открита процедура по реда на  чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: 

„Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на общинска 

четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован", 
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публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00690-2018-

0004. 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с 

който длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на 

председателя на комисията. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок до 17:00 ч. на 

21.07.2018г. са постъпили следните оферти: 

1. ОПАКОВКА № 1 с вх. № T-85/21.06.2018 г., 14:20 часа на "Трейс Ямбол" АД, с 

ЕИК 128005374, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, 

8600, Доктор Петър Брънеков No 2, ет. 3, тел.: 04666 32 62, факс: 046 66 32 64, Електронна 

поща: pto_psf@tracebg.com, Интернет страница: www.psfyambol.com, представлявано от 

Петя Панайотова Петрова, Манол Танев Кавръков, Мариана Георгиева Катерова, в 

качеството им на Съвет на директорите. 

2. ОПАКОВКА № 2 с вх. № T-86/21.06.2018 г., 14:28 часа на ДЗЗД "Тера Строй", със 

седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, жк Студентски град, Район 

Студентски, 1700, ул. Христо Вакарелски 1, ет.3, ап.18, тел.: 0895 551 534, Електронна поща: 

verastroi@gmail.com, представлявано от Велин Хариев Велев, в качеството му на  управител 

и с участници в обедиението: „Вера Строй“ ЕООД, с ЕИК 200562468, със седалище и адрес 

на управление: община Столична, гр. София, жк Студентски град, Район Студентски, 1700, 

ул. Христо Вакарелски 1, ет.3, ап.18, тел.: 0895 551 534, Електронна поща: 

verastroi@gmail.com, представлявано от Велин Хариев Велев, в качеството му на  

управител, както и „ТЕРОЛ“ ЕООД, с ЕИК 121452974, със седалище и адрес на 

управление: община Столична, гр. София,  1124, район р-н Средец, ул. Цар Иван Асен II No 

75, ет. 2, ап. 13, тел.: +359894548806, Електронна поща: terrallcom@gmail.com, 

meia1980@abv.bg, Интернет страница: www.terrall.com, представлявано от Муса Мустафа 

Перушински, в качеството му на  управител. 

 

3. ОПАКОВКА № 3 с вх. № T-87/21.06.2018 г., 14:30. часа, на Обединение "АС 

Перфект", Код по БУЛСТАТ: 177113926, със седалище и адрес на управление: община 

Столична, гр. София, кв. Подуяне, Район Оборище, 1505, ул. „Черковна“ № 37, ет. 2, тел.: 

02/9628460, Електронна поща: abak_ds@abv.bg, представлявано от Антоанета Спасенова 

Чайкова, в качеството й на  управител и с участници в обединеието: „АБАК ДС“ ЕООД, с 

ЕИК 130197330, със седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, кв. 

Подуяне, Район Оборище, 1505, ул. „Черковна“ № 37, ет. 2, тел.: 02/9628460, Електронна 

поща: abak_ds@abv.bg, Интернет страница: http://abak-ds-ood 911.bg, представлявано от 

Антоанета Спасенова Чайкова, в качеството й на  управител, както и "Пътперфект" ЕАД, с 

ЕИК 131154855, със седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, 1164, 

район р-н Лозенец, ул."Кричим" No 78, ет. 4, ап. 10, тел.: 02/9628460, Електронна поща: 

http://www.psfyambol.com/
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patperfect@abv.bg, представлявано от Атанас Рангелов Стоилов, в качеството му на  

изпълнителен директор и със съвет на директорите Атанас Рангелов Стоилов, Емил 

Младенов Кирилов и Пламен Иванов Александров. 

 

4. ОПАКОВКА № 4 с вх. № T-91/21.06.2018 г., 16:05  часа на ДЗЗД "ПЪТ БОРОВАН 

2018", със седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, 1000, район 

Сердика, ул. Илиянци No 42, ет. 4, ап. 404, тел.: 0882465222, Електронна поща: 

ekoinvest2016@abv.bg, представлявано от Пламен Весков Петков, в качеството му на  

управител и с участници в обединението: „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с ЕИК 

203893854, със седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, 1000, район 

Сердика, ул. Илиянци No 42, ет. 4, ап. 404, тел.: 0882465222, Електронна поща: 

ekoinvest2016@abv.bg, представлявано от Пламен Весков Петков, в качеството му на  

управител и "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК" ЕООД, с ЕИК 203008787, със седалище и адрес на 

управление: община Столична, гр. София, 1330, Район Красна поляна, бул. Вардар No 24, вх. 

Б, ет. 1, ап. 1, тел.: 02/876 1513, Електронна поща: office@activeb.bg, представлявано от Иван 

Янков Иванов, в качеството му на  управител, както и "АГРОСТРОЙ 79" ЕООД, с ЕИК 

203339310, със седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, 1233, район 

Сердика, ул. "Клокотница" No 40-42, офис 2, партер, тел.: 0878334440, Електронна поща: 

agrostroi79@abv.bg, представлявано от Борислав Богданов Найденов, в качеството му на  

управител. 

5. ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-92/21.06.2018 г., 16:09 часа на “Пътища Борован 2018” 

ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, 1612, район р-н 

Красно село, бул. Академик Иван Гешов 46 вх.Б ет.7 ап.23, тел.: 02/8548797, Електронна 

поща: mencaura@abv.bg, представлявано от Димитър Стоянов Атанасов, в качеството му на  

управител и с участници в обединението: "МЕНКАУРА" ЕООД, с ЕИК 131318347, със 

седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, 1612, район р-н Красно село, 

бул. Академик Иван Гешов 46 вх.Б ет.7 ап.23, тел.: 02/8548797, Електронна поща: 

mencaura@abv.bg, представлявано от Димитър Стоянов Атанасов, в качеството му на  

управител, както и "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД, с ЕИК 202603814, със седалище и 

адрес на управление: община Столична, гр. София, 1303, район р-н Възраждане, ул. 

Партений Нишавски No 4, ет. 2, ап. офис 17, тел.: 088 888 9555, Електронна поща: 

infra1ead@abv.bg, представлявано от Антон Кръстев Христов, в качеството му на  

изпълнителен директор и със съвет на директорите Антон Кръстев Христов, Камелия 

Генадиева Василева и Ани Христова Енчева. 

 

6. ОПАКОВКА № 6 с вх. № T-95/21.06.2018 г., 16:23 часа на "АЛДИ КОМЕРС 

ГРУП" ЕООД, с ЕИК 202221469, със седалище и адрес на управление: община Столична, 

гр. София, 1680, район р-н Красно село, „Дойран“ No 15, вх. Б, ет. 2, ап. 7, тел.: 0885196442, 

Електронна поща: aldikomercegroup@gmail.com, представлявано от Велко Маринов Велков, 

в качеството му на  управител. 

7. ОПАКОВКА № 7 с вх. № T-96/21.06.2018 г., 16:26  часа на „ПЪТИЩА БОРОВАН 

2018” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: област Монтана, община Монтана, гр. 

Монтана,  3400, ул. Граф Игнатиев №24, тел.: 096/300893, факс: 096/300893, Електронна 

поща: roadm@pst.bg, представлявано от Тони Петров Петров, в качеството му на  управител 
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и с участници в обединението: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М" АД, с ЕИК 111001688, със 

седалище и адрес на управление: област Монтана, община Монтана, гр. Монтана,  3400, ул. 

Граф Игнатиев №24, тел.: 096/300893, факс: 096/300893, Електронна поща: roadm@pst.bg, 

представлявано от Тони Петров Петров, в качеството му на  изпълнителен директор и със 

съвет на директорите Тони Петров Петров, Светла Димитрова Руева и Аксиния Веселинова 

Игнатова, както и Борислав Момчилов Борисов - прокурист, както и "СТЕФСТРОЙ 2010" 

ЕООД, с ЕИК 201144735, със седалище и адрес на управление: област Монтана, община 

Монтана, гр. Монтана,  3400, ул. Граф Игнатиев №24, тел.: 096/300893, Електронна поща: 

stefstroi@mail.bg, представлявано от Ангел Иванов Стефанов, в качеството му на управител. 

 

8. ОПАКОВКА № 8 с вх. № T-96А/21.06.2018 г., 16:30  часа на "Борован 2018"ДЗЗД, 

със седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, 1680, район р-н Витоша, 

Пирин No 91, ет. 3, ап. офис 4, тел.: 0888957744, факс: 02/854 95 10, Електронна поща: 

kopeks@abv.bg, представлявано от Чавдар Димитров Савов, в качеството му на  управител и 

с участници в обединението: "КОПЕКС И КО." ЕООД, с ЕИК 175219757, със седалище и 

адрес на управление: община Столична, гр. София, 1680, район р-н Витоша, Пирин No 91, ет. 

3, ап. офис 4, тел.: 0888957744, факс: 02/854 95 10, Електронна поща: kopeks@abv.bg, 

представлявано от Чавдар Димитров Савов, в качеството му на  управител и "АГРОБИЛД" 

ЕООД, с ЕИК 101751111, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община 

Белица, гр. Белица, 2780, Четвърта № 5, представлявано от Георги Здравков Василев, в 

качеството му на  управител. 

9. ОПАКОВКА № 9 с вх. № T-97/21.06.2018 г., 16:38  часа на "ГИД - КАРО " ДЗЗД, 

със седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София, 1404, район р-н Триадица, 

ж.к. Гоце Делчев (сграда "Крит"), бл. 22, вх. В, ап. 1В, тел.: 9516178, факс: 9516178, 

Електронна поща: karotreiding@abv.bg, Интернет адрес (уеб адрес): karotrading.com 

представлявано от Красимир Димитров Караиванов, в качеството му на  управител и с 

участници в обединението: "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД, с ЕИК 131070485, със седалище и 

адрес на управление: община Столична, гр. София, 1404, район р-н Триадица, ж.к. Гоце 

Делчев (сграда "Крит"), бл. 22, вх. В, ап. 1В, тел.: 9516178, факс: 9516178, Електронна поща: 

karotreiding@abv.bg, Интернет адрес (уеб адрес): karotrading.com, представлявано от 

Красимир Димитров Караиванов, в качеството му на  управител и "БОЖАНОВ ГРУП" 

ЕООД, бивше „ГИД Разлог” ЕООД (вписана промяна в Търговски регистър при 

Агенция по вписванията в наименованието, собственика на капитала и управителя от 

дата 03.7.2018 г. 17:54:27), с ЕИК 203078668, със седалище и адрес на управление: област 

Благоевград, община Разлог, гр. Разлог, 2760, ул. "Братя Каназиреви" No 59, ет. 1, тел.: 0887 

202010, Електронна поща: office@gidrazlog.com, Интернет адрес (уеб адрес): 

karotrading.com, представлявано от Лидия Петрова Божанова (предишен управител 

Николай Емилов Божанов), в качеството й на  управител. 

 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти, всеки член на комисията подписа 

декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието присъстваха лица по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, а именно: Кръстьо 

Младенов Кръстев, упълномощен представител на участник ДЗЗД "ПЪТ БОРОВАН 2018", 

mailto:karotreiding@abv.bg
mailto:karotreiding@abv.bg
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Стоян Огнянов Миодрагов, упълномощен представител на участник „ПЪТИЩА БОРОВАН 

2018” ДЗЗД и Владимир Николов Гергнов, упълномощен представител на участник "АЛДИ 

КОМЕРС ГРУП" ЕООД. 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, 

ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

1. Участник №1 – "Трейс Ямбол" АД: 

 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. 

Комисията провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. След 

предложение от страна на председателят на комисията, по реда на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

се подписа и от присъстващ представител на участника в процедурата, различен от 

участника, чиято оферта се отваря.  

 

 

2. Участник № 2 – ДЗЗД "Тера Строй": 

 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. 

Комисията провери за наличието на отделен непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. След 

предложение от страна на председателят на комисията, по реда на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

се подписа и от присъстващ представител на участника в процедурата, различен от 

участника, чиято оферта се отваря.  

 

3. Участник № 3  - Обединение "АС Перфект": 

 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. 

Комисията провери за наличието на отделен непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. След 

предложение от страна на председателят на комисията, по реда на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

се подписа и от присъстващ представител на участника в процедурата, различен от 

участника, чиято оферта се отваря. 

 

4. Участник № 4  - ДЗЗД "ПЪТ БОРОВАН 2018": 
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Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. 

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

При преглед на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, се 

установи следното: 

Пликът е бял, неотворен, с ненарушена цялост, но прозрачен.  

Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, при открита процедура и публично състезание, в 

опаковката на документите, свързани с участието в процедурата, се съдържа и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа 

ценовото предложение. В практиката на КЗК и ВАС като "непрозрачен" бива определян този 

плик, който при нормални условия и употреба не позволява през него да прозират графични 

знаци, които могат да бъдат прочетени. Понятието "непрозрачност" е въведено с оглед 

гарантиране тайната на ценовите предложения на участниците до отварянето им на 

публичното заседание от комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти, като се елиминира възможността за предварително узнаване на съдържанието на 

цялото или на части от ценовото предложение на даден участник, което би могло да повлияе 

върху класирането в процедурата и избор на изпълнител в нея. Достатъчно е при преглед на 

плика да е налице възможност да бъдат визуализирани графични знаци, без значение дали 

реално комисията е узнала предложенията на участника, за да се приеме, че е нарушено 

императивното изискване за непрозрачност на плика, съдържащ ценовите параметри. 

Представеният в настоящата процедура плик на участника ДЗЗД "ПЪТ БОРОВАН 2018", 

следва да бъде определен като прозрачен, доколкото, при преглед, биха могли да бъдат 

възпроизведени графични знаци от поставения вътре документ. 3аконовите изисквания 

относно непрозрачността на опаковката на офертата и плика с цената са императивни и 

строго формални, като след такава констатация ясно са разписани последващите действия на 

комисията, а именно - да предложи за отстраняване от участие в процедурата всички 

участници, чиито оферти са "неподходящи" по смисъла на т. 25 от § 2 на допълнителните 

разпоредби в ЗОП.  

С оглед на горното, вкл. и с оглед последователността на практиката на ВАС в 

твърдяната посока, следва изрично да се посочи, че няма колебания в практиката на ВАС, че 

понятието "прозрачност" на плика не изисква резултат - т.е. да бъде прочетено изцяло 

съдържанието на находящия се в него документ и че за непрозрачен следва да се приеме 

плик, който при нормални условия и употреба не позволява през него да прозират графични 

знаци, които могат да бъдат прочетени, и че е достатъчно при преглед да е възможно да 

бъдат визуализирани графични знаци, без значение дали е налице реално узнаване на 

предложението - така напр. в решение № 14153 от 29.10.2013 г. по адм. д. № 10417/2013 г., 

ІV отд. на ВАС. 

Пример за такива решения са решение № 1682 от 8.12.2011 година на КЗК и решения 

по адм. д. № 921/2011 година, адм. д. № 12480/2012 година, адм. д. № 2642/2013 година, 

адм. д. № 4632/2013 година и адм. д. № 7933/2013 година на Върховния административен 

съд, четвърто отделение. Така в решението си № 7140 от 27.05.2013 година, съдът е 

посочил, че цитирането на конкретни стойности от съдържанието на ценовото предложние 

показва узнаването на част от съдържанието на документа, поради прозиране на графични 

знаци. Това обстоятелство доказва несъответствие на пликовете със законовото изискване за 
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непрозрачност. Наличието на толкова сходни случаи в практиката на правораздавателните 

органи само показва, липсата на достатъчно проявено внимание от участниците при избора 

на плик, в който да бъде запечатано ценовото предложение. 

В подкрепа на горецитираната практика са и Решение № 1515 от 07.11.2011 г. на КЗК, 

влязло в законна сила по отношение доводите на участник «К&С Коцев и Цветанов» 

ООД; Решение № 977 от 24.11.2016 г. на КЗК, влязло в сила; Решение № 1045 от 

27.07.2011 г. на КЗК, влязло в законна сила; Решение № 575 от 04.05.2011 г. на КЗК, 

потвърдено с Решение № 10412 от 12.07.2011 г. по адм. д. № 6917 2011 г., ІV отд. на ВАС; 

Решение № 977 от 24.11.2016 г. на КЗК, влязло в законна сила; Решение № 1406 от 

30.11.2017 г. на КЗК, влязло в законна сила. Също така и решения на ВАС, както 

следва: Решение № 2140 от 14.02.2014 г. по адм. д. № 16533/2013 г., ІV отд. на ВАС; 

Решение № 929 от 27.01.2015 г. по адм. д. № 11609 2014 г., ІV отд. на ВАС; Решение № 

3891 от 05.04.2016 г. по адм. д. № 2296/2016 г. ІV отд. на ВАС; Решение № 3891 от 

05.04.2016 г. по адм. д. № 2296/2016 г., ІV отд. на ВАС. 

В заключение, помощният орган в настоящия случай следва да отстрани участника от 

процедурата, а не да разглежда предложената от него оферта.  

Всички членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника. След предложение от страна на председателят на комисията, по 

реда на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ на участника се подписа и от присъстващ представител на участника в 

процедурата, различен от участника, чиято оферта се отваря. Горните действия бяха 

извършени, като пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника бе показан 

на всички членове на комисията и на присътващите в залата. 

В заключение, помощният орган предлага  участник ДЗЗД "ПЪТ БОРОВАН 2018" за  

отстраняване от процедурата, като не го допуска до следващия етап на процедурата, на 

основание чл. 107, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал.3 от ППЗОП, във връзка с Раздел IV 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, т.3.2. от документацията за участие. 

 

5. Участник № 5  - “Пътища Борован 2018” ДЗЗД (ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-

92/21.06.2018 г., гр. София): 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. 

Комисията провери за наличието на отделен непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. След 

предложение от страна на председателят на комисията, по реда на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

се подписа и от присъстващ представител на участника в процедурата, различен от 

участника, чиято оферта се отваря. 

 

6. Участник № 6  - "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД: 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. 

Комисията провери за наличието на отделен непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 
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предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. След 

предложение от страна на председателят на комисията, по реда на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

се подписа и от присъстващ представител на участника в процедурата, различен от 

участника, чиято оферта се отваря. 

 

При подписването на техническото предложение на участника комисията констатира, 

че същото не съдържа подписан образец Приложение № 3 от документацията „Техническо 

предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП“, като подписано от участника е 

единствено приложението към него, а именно „предложение за изпълнение на поръчката, 

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП“. 

 

На следващо място в офертата си участникът е представил нечетим линеен график. При 

разглеждане на приложеният график бе установено, че същият не подлежи на проверка от 

страна на комисията, тъй като мащабът, в който е представен не позволява разглеждането 

му. 

 

7. Участник № 7  - „ПЪТИЩА БОРОВАН 2018” ДЗЗД (ОПАКОВКА № 7 с вх. 

№ T-96/21.06.2018 г., гр. Монтана): 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. 

Комисията провери за наличието на отделен непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. След 

предложение от страна на председателят на комисията, по реда на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

се подписа и от присъстващ представител на участника в процедурата, различен от 

участника, чиято оферта се отваря. 

 

8. Участник № 8  - "Борован 2018"ДЗЗД: 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. 

Комисията провери за наличието на отделен непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. След 

предложение от страна на председателят на комисията, по реда на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

се подписа и от присъстващ представител на участника в процедурата, различен от 

участника, чиято оферта се отваря. 

 

9. Участник № 9  - "ГИД - КАРО " ДЗЗД: 



                                                                                                         

 

 

 

 

 
 

 Страница 9 от 25 
 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. 

Комисията провери за наличието на отделен непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. След 

предложение от страна на председателят на комисията, по реда на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

се подписа и от присъстващ представител на участника в процедурата, различен от 

участника, чиято оферта се отваря. 

 

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и 

комисията продължи своята работа при условията на закрито заседание. 

Непосредствено след приключване на откритото заседание се проведе закрито 

заседание, на което присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия 

кворум за вземане на валидни решения. Председателят запозна останалите членове за 

изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие по 

настоящата обществена поръчка. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите по реда на подаването им. 

 

В съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  комисията разгледа документите по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

ІІ. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

1.Участник № 1 - "Трейс Ямбол" АД: 

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника "Трейс Ямбол" АД като в настоящия 

протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, както следва: 

1.1. В представения ЕЕДОП участникът не е посочил изискуемата от възложителя 

информация, удостоверяваща изпълнение на изискването „Участникът следва да прилага 

следните системи: 

…….. 

- система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.“.  

В Обявлението е посочено: „При подаване на офертата, съответствие с изискването 

се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали 
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съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, 

обхвата на регистрацията и периода на валидност.“. 

Участникът не е посочил валидността  на сертификата.  

 

1.2. Представения ЕЕДОП на участникът е подписан с електронен подпис от лицата по 

чл.40, ал.2, т.4, предл. второ от ППЗОП, а именно Петя Панайотова Петрова, Манол Танев 

Кавръков, Мариана Георгиева Катерова,  в качеството им на Съвет на директорите. 

Подписването на представения ЕЕДОП от страна на Манол Танев Кавръков, обаче е не е 

разпознато като валидно.  

 

2.Участник № 2 – ДЗЗД "Тера Строй": 

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника ДЗЗД "Тера Строй" като в настоящия 

протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, както следва: 

 

2.1. В представения еЕЕДОП участникът не е попълнил изискуемата информация в 

Част II: Информация за икономическия оператор, A: Информация за икономическия 

оператор, полета:  

„а) Посочете ролята на икономическия оператор в групата 

(ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): 

- 

б) Посочете другите икономически оператори, които участват заедно 

в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 

- 

в) Когато е приложимо, посочете името на участващата група: “ 

 

В същото време на въпроса по-горе „Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически 

оператори?“, е отговорил утвърдително. 

 

2.2. В представеният от участника „Вера Строй“ ЕООД еЕЕДОП, в Част ІV. 

„Критерий за подбор”, буква „В: Технически и професионални способности“ комисията не 

може да направи извод, че предложения експерт Костадин Пейчев Пеев - Технически 

ръководител, покрива минималните изисквания за професионален опит, тъй като в 

представения еЕЕДОП участникът не е посочил изискуемата от възложителя информация, 

удостоверяваща изпълнение на изискването: „Технически ръководител: квалификация 

"строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с 

четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите 

"Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от 

ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год.“ 
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За експерта участникът е посочил: „Костадин Пейчев Пеев - Технически ръководител 

Образование: Висше - Бакалавър, Транспортно строителство, 2015 г., номер на диплома: 

1393/2015г., учебно заведение - "Висше транспортно училище Тодор Каблешков" - гр. 

София; Професионална квалификация: „Строителен инженер", Година на придобиване: 

2015г. Професионален опит: 1. Фирма - Инфраструктурно строителство ЕООД Период - 

14.08.2014 г. до 18.08.2016 . Длъжност - Технически ръководител 2.Фирма - "Вера Строй" 

ЕООД Период - 21.03.2017 г. до момента Длъжност: Технически ръководител“ 

От декларираното в еЕЕДОП не е ясно дали участникът изпълнява изискването за 

професионален опит по специалността мин. 2 год. 

 

2.3. В представеният от участника договор за обединение, съгласно изискванията на 

Част.II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ, V. ОБЕДИНЕНИЯ от 

документацията за участие се съдържат клаузи, в които се определят точно и ясно 

разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в 

обединението. Разпределението посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки 

от членовете на обединението. 

Изискването, поставено с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на 

изискванията на ЗОП и документация за възлагане на обществена поръчка от отделните членове 

на обединението и съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, навежда комисията на извода,че „Вера Строй“ 

ЕООД, за който в договора е уредено сам да изпълнява СМР, в еЕЕДОП е пропуснал да 

попълни Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А: Годност“.  

Комисията не може да направи извод, че участникът, покрива минималните изисквания: 

„Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, 

трета категория, съгласно ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България, 

обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 

Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат 

регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-

членка, в която са установени.“ 

В Обявлението е посочено: „Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, 

Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, 

посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или 

удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на 

лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, 

допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и 

осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата 

обществена поръчка, придружен с превод на български език.“. 

Участникът не е посочил удостоверението, поради което помощния орган на 

възложителя извърши служебна проверка в електронния сайт/ регистър на Централен 

професионален регистър на строителя, видно от която  „Вера Строй“ ЕООД, ЕИК: 

200562468 е вписано с Протокол №1118/03.05.2018 II втора група: строежи от транспортната 

инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: 2.2 строежи от втора до четвърта 
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категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС с  Удостоверение №  II - TV 005413, със срок 

на валидност на контролния талон:30.09.2018 г. 

 

2.4. В представения еЕЕДОП за участника в обединението „Вера Строй“ ЕООД, ЕИК: 

200562468, не е посочен номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и 

професионалната дейност от застрахователната полица, каквито са изискванията на 

Възложителя: „За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни 

(застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо 

и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална 

отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи).“. 

 

2.5. В представения еЕЕДОП на обединението участник ДЗЗД "Тера Строй", както и 

на съставяващата го фирма Вера Строй“ ЕООД, ЕИК: 200562468  не е посочена 

изискуемата от възложителя информация, удостоверяваща изпълнение на изискването 

„Участникът следва да прилага следните системи: 

- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство, и 

- система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.“.  

В Обявлението е посочено: „При подаване на офертата, съответствие с изискването се 

декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали 

съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, 

обхвата на регистрацията и периода на валидност.“. 

 

3.Участник № 3  - Обединение "АС Перфект": 

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника Обединение "АС Перфект" като в 

настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, както следва: 

 

3.1. В представеният от участника „АБАК ДС“ ЕООД  еЕЕДОП, в Част ІV. „Критерий 

за подбор”, буква „В: Технически и професионални способности“ комисията не може да 

направи извод, че предложените експерти  Технически ръководител - инж. Филип Емилов 

Белев и Специалист "Здравословни и безопасни условия на труд“ инж. Димитър Зафиров 

Зафиров, покриват минималните изисквания за професионален опит, тъй като в представения 

еЕЕДОП участникът не е посочил изискуемата от възложителя информация, удостоверяваща 

изпълнение на изискването за придобит професионален опит: „а)Технически ръководител: 

квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно 
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образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в 

областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 

163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год. 

в)Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - завършен курс на 

обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен 

професионален опит длъжностно лице по здраве и безопасност – минимум 1 год.“ 

В Обявлението е посочено:  „При подаване на офертата участникът декларира 

съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии 

за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП (посочва се 

професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; 

Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на 

издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, 

длъжност, основни функции).“ 

 

3.2. В представеният от участника договор за обединение, съгласно изискванията на 

Част.II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ, V. ОБЕДИНЕНИЯ от 

документацията за участие се съдържат клаузи, в които се определят точно и ясно 

разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в 

обединението. Разпределението посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки 

от членовете на обединението. 

Изискването, поставено с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на 

изискванията на ЗОП и документация за възлагане на обществена поръчка от отделните членове 

на обединението и съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, навежда комисията на извода,че „АБАК ДС“ 

ЕООД, за който в договора е уредено заедно с другия участник в обединението да изпълнява 

СМР, в еЕЕДОП е пропуснал да попълни Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А: Годност“.  

Комисията не може да направи извод, че участникът, покрива минималните изисквания: 

„Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, 

трета категория, съгласно ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България, 

обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 

Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат 

регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-

членка, в която са установени.“ 

В Обявлението е посочено: „Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, 

Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, 

посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или 

удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на 

лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, 

допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и 

осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата 

обществена поръчка, придружен с превод на български език.“. 
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Участникът не е посочил удостоверението, поради което помощния орган на 

възложителя извърши служебна проверка в електронния сайт/ регистър на Централен 

професионален регистър на строителя, видно от която  „АБАК ДС“ ЕООД, ЕИК: 130197330 

е вписано с Протокол №1031/22.06.2017г., втора група: строежи от транспортната 

инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: строежи от трета и четвърта 

категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; Удостоверение №  II - TV 005016 със срок на 

валидност на контролния талон:30.09.2018 г. 

 

3.3. В представения еЕЕДОП за участника в обединението „АБАК ДС“ ЕООД, ЕИК: 

130197330, не е посочен номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и 

професионалната дейност от застрахователната полица, каквито са изискванията на 

Възложителя: „За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни 

(застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо 

и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална 

отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи).“. 

 

3.4. В представеният от участника "Пътперфект" ЕАД, с ЕИК 131154855 еЕЕДОП, в 

Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В: Технически и професионални способности“ 

комисията не може да направи извод, че предложеният експерт  Специалист "Контрол на 

качеството" - инж. Марин Илиев Маринов, покрива минималните изисквания за 

професионален опит, тъй като в представения еЕЕДОП участникът не е посочил изискуемата 

от възложителя информация, удостоверяваща изпълнение на изискването за придобит 

професионален опит: „Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо 

Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит 

като специалист контрол на качеството мин. 1 год.“ 

В Обявлението е посочено:  „При подаване на офертата участникът декларира 

съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии 

за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП (посочва се 

професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; 

Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на 

издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, 

длъжност, основни функции).“ 

 

3.5. В представеният от участника договор за обединение, съгласно изискванията на 

Част.II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ, V. ОБЕДИНЕНИЯ от 

документацията за участие се съдържат клаузи, в които се определят точно и ясно 
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разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в 

обединението. Разпределението посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки 

от членовете на обединението. 

Изискването, поставено с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на 

изискванията на ЗОП и документация за възлагане на обществена поръчка от отделните членове 

на обединението и съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, навежда комисията на извода,че 

"Пътперфект" ЕАД, с ЕИК 131154855, за който в договора е уредено заедно с другия 

участник в обединението да изпълнява СМР, в еЕЕДОП е пропуснал да попълни Част ІV. 

„Критерий за подбор”, буква „А: Годност“.  

Комисията не може да направи извод, че участникът, покрива минималните изисквания: 

„Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, 

трета категория, съгласно ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България, 

обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 

Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат 

регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-

членка, в която са установени.“ 

В Обявлението е посочено: „Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, 

Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, 

посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или 

удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на 

лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, 

допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и 

осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата 

обществена поръчка, придружен с превод на български език.“. 

Участникът не е посочил удостоверението, поради което помощния орган на 

възложителя извърши служебна проверка в електронния сайт/ регистър на Централен 

професионален регистър на строителя, видно от която "Пътперфект" ЕАД, с ЕИК 

131154855, е вписано с Протокол №0961/29.09.2016, втора група: строежи от транспортната 

инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от прввцпрс: Удостоверение №  II - TV 004757, със 

срок на валидност на контролния талон:30.09.2018 г. 

 

3.6. В представения еЕЕДОП за участника в обединението "Пътперфект" ЕАД, с ЕИК 

131154855, не е посочен номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и 

професионалната дейност от застрахователната полица, каквито са изискванията на 

Възложителя: „За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни 

(застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо 

и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална 

отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 
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дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи).“. 

 

3.7. В представения еЕЕДОП на обединението участник Обединение "АС Перфект", 

както и на съставяващите го фирми „АБАК ДС“ ЕООД, ЕИК: 130197330, "Пътперфект" 

ЕАД, с ЕИК 131154855 не е посочена изискуемата от възложителя информация, 

удостоверяваща изпълнение на изискването „Участникът следва да прилага следните 

системи: 

- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство, и 

- система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.“.  

В Обявлението е посочено: „При подаване на офертата, съответствие с изискването се 

декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали 

съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, 

обхвата на регистрацията и периода на валидност.“. 

3.8. Представения еЕЕДОП за участника в обединението "Пътперфект" ЕАД, с ЕИК 

131154855, е подписан само от Атанас Рангелов Стоилов, в качеството му на  изпълнителен 

директор, а съгласно чл. 40, ал.1,т.4 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са: 

“4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон;” 

 

4. Участник № 5  - “Пътища Борован 2018” ДЗЗД (ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-

92/21.06.2018 г., гр. София): 

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника “Пътища Борован 2018” ДЗЗД 

(ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-92/21.06.2018 г., гр. София), като в настоящия протокол и на 

основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, както следва: 

 

4.1. В представеният от участника договор за обединение, съгласно изискванията на 

Част.II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ, V. ОБЕДИНЕНИЯ от 

документацията за участие се съдържат клаузи, в които се определят точно и ясно 

разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в 

обединението. Разпределението посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки 

от членовете на обединението. 

Изискването, поставено с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на 

изискванията на ЗОП и документация за възлагане на обществена поръчка от отделните членове 

на обединението и съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, навежда комисията на извода,че 

"МЕНКАУРА" ЕООД, с ЕИК 131318347, за който в договора е уредено заедно с другия 

участник в обединението да изпълнява СМР, в еЕЕДОП е пропуснал да попълни Част ІV. 

„Критерий за подбор”, буква „А: Годност“.  
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Комисията не може да направи извод, че участникът, покрива минималните изисквания: 

„Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, 

трета категория, съгласно ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България, 

обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 

Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат 

регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-

членка, в която са установени.“ 

В Обявлението е посочено: „Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, 

Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, 

посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или 

удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на 

лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, 

допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и 

осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата 

обществена поръчка, придружен с превод на български език.“. 

Участникът не е посочил удостоверението, поради което помощния орган на 

възложителя извърши служебна проверка в електронния сайт/ регистър на Централен 

професионален регистър на строителя, видно от която "МЕНКАУРА" ЕООД, с ЕИК 

131318347, е вписано с Протокол № 0981/14.12.2016г., втора група: строежи от 

транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: Удостоверение №  II 

- TV 004855, строежи от втора до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;, 

със срок на валидност на контролния талон:30.09.2018 г. 

 

4.2. В представения еЕЕДОП за участника в обединението "МЕНКАУРА" ЕООД, с 

ЕИК 131318347, не е посочен номер на Застрахователна полица, застрахователна стойност, 

валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица, 

каквито са изискванията на Възложителя: „За удостоверяване на поставеното изискване 

участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка 

за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, 

съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. 

Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета 

на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория 

строежи).“. 

 

4.3. В представеният от участника "МЕНКАУРА" ЕООД, с ЕИК 131318347 еЕЕДОП, 

в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В: Технически и професионални способности“ 

комисията не може да направи извод, че предложените експерти Технически ръководител : 

Румен Цветанов Кръстителски, Специалист по контрол на качеството: Павлина Георгиева 
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Каменова – Стоянова; Координатор по здравословни и безопасни условия на труд: 

Валентина Борисова Динкова, покриват минималните изисквания за професионален опит, 

тъй като в представения еЕЕДОП участникът не е посочил изискуемата от възложителя 

информация, удостоверяваща изпълнение на изискването за придобит професионален опит:   

„а)Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или 

"архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита 

професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или 

еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността 

мин. 2 год. 

б)Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо 

Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит 

като специалист контрол на качеството мин. 1 год. 

в)Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - завършен курс на 

обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен 

професионален опит длъжностно лице по здраве и безопасност – минимум 1 год.“ 

В Обявлението е посочено:  „При подаване на офертата участникът декларира 

съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии 

за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП (посочва се 

професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; 

Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на 

издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, 

длъжност, основни функции).“ 

 

4.4. В представеният от участника договор за обединение, съгласно изискванията на 

Част.II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ, V. ОБЕДИНЕНИЯ от 

документацията за участие се съдържат клаузи, в които се определят точно и ясно 

разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в 

обединението. Разпределението посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки 

от членовете на обединението. 

Изискването, поставено с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на 

изискванията на ЗОП и документация за възлагане на обществена поръчка от отделните членове 

на обединението и съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, навежда комисията на извода,че 

"ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД, с ЕИК 202603814, за който в договора е уредено заедно с 

другия участник в обединението да изпълнява СМР, в еЕЕДОП е пропуснал да попълни Част ІV. 

„Критерий за подбор”, буква „А: Годност“.  

Комисията не може да направи извод, че участникът, покрива минималните изисквания: 

„Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, 

трета категория, съгласно ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България, 

обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
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Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат 

регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-

членка, в която са установени.“ 

В Обявлението е посочено: „Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, 

Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, 

посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или 

удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на 

лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, 

допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и 

осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата 

обществена поръчка, придружен с превод на български език.“. 

Участникът не е посочил удостоверението, поради което помощния орган на 

възложителя извърши служебна проверка в електронния сайт/ регистър на Централен 

професионален регистър на строителя, видно от която "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД, с 

ЕИК 202603814, е вписано с Протокол № 0661/19.06.2014г., втора група: строежи от 

транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: Удостоверение №  II 

- TV 003614,  строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС, 

със срок на валидност на контролния талон:30.09.2018 г. 

 

4.5. В представения еЕЕДОП за участника в обединението 

"ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД, с ЕИК 202603814, не е посочена професионалната 

дейност от застрахователната полица, каквито са изискванията на Възложителя: „За 

удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна 

сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в 

ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за 

наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, 

при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен 

документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните 

полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката 

са втора група, трета категория строежи).“. 

 

4.6. В представения еЕЕДОП на обединението участник “Пътища Борован 2018” 

ДЗЗД (ОПАКОВКА № 5 с вх. № T-92/21.06.2018 г., гр. София), както и на съставяващите го 

фирми "МЕНКАУРА" ЕООД, с ЕИК 131318347, "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД, с 

ЕИК 202603814, не е посочена изискуемата от възложителя информация, удостоверяваща 

изпълнение на изискването „Участникът следва да прилага следните системи: 

- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство, и 

- система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.“.  

В Обявлението е посочено: „При подаване на офертата, съответствие с изискването се 

декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
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екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали 

съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, 

обхвата на регистрацията и периода на валидност.“. 

 

4.7. Представения еЕЕДОП за участника в обединението „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" 

ЕАД, с ЕИК 202603814, е подписан само от Антон Кръстев Христов, в качеството му на  

изпълнителен директор, а съгласно чл. 40, ал.1,т.4 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, 

ал. 3 ЗОП са: “4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон;” 

 

 

5.Участник № 6: "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД: 

 

При подписването на техническото предложение на участника на откритото заседание, 

комисията констатира, че същото не съдържа подписан образец Приложение № 3 от 

документацията „Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП“, като 

подписано от участника е единствено приложението към него, а именно „предложение за 

изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП“. 

Горното не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:  

 

„Раздел III УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

………. 

7. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 

заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с 

оригинала", подпис на лицето и печат (ако има печат). 

8. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да 

бъдат подписани от законния представител на участника съгласно търговската му 

регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в 

оригинал или нотариално заверено копие, което се представя към офертата.» 

 

Комисията констатира, че поради неподписването на образец Приложение № 3 от 

документацията „Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, на 

практика в офертата на участника отсъства валидно волеизявление, относно предложенията 

за изпълнение на поръчката, които участниците следва да направят в техническото 

предложение.   

 

На следващо място в офертата си участникът е представил практически нечетим 

линеен график, като същият е приложил и на електронен носител към офертата. При 

разглеждане на приложеният график бе установено, че същият не подлежи на проверка от 

страна на комисията, тъй като мащабът, в който е представен не позволява обективно 

разглеждането му от страна на комисията. Същото се отнася както за хартиеното копие на 
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графика, така и за този на електронен носител, който дори при увеличение от порядъка на 

6400% не позволява разчитането му, респективно разглеждането му от комисията.  

В настоящият случай приравнява горното на практика на липса на график, тъй 

като не е в състояние по отношение на представеният документи да установи дали той 

изпълнява изисванията на документацията за участие и техническите спецификации, а 

именно:  

„ Раздел IV СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. 5. Изисквания към съдържанието на 

предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от 

ППЗОП:  

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да 

се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя 

изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя.  

Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и 

предложените организация и подход на изпълнение на дейностите следва да е налице пълно 

съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на 

самия линеен график. 

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на 

Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните 

дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на 

изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ 

строителните процеси се отстранява.  

Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да 

съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от 

Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на 

останалите елементи от техническото предложение.“  

В заключение, помощният орган предлага  участник "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД 

за  отстраняване от процедурата, като не го допуска до следващия етап на процедурата, на 

основание чл. 107, т.2, б. а) от ЗОП, във връзка с Раздел IV СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, 

т.5 Изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, от 

документацията за участие. 

 

6.Участник № 7  - „ПЪТИЩА БОРОВАН 2018” ДЗЗД (ОПАКОВКА № 7 с вх. № T-

96/21.06.2018 г., гр. Монтана): 

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „ПЪТИЩА БОРОВАН 2018” ДЗЗД 

(ОПАКОВКА № 7 с вх. № T-96/21.06.2018 г., гр. Монтана), като в настоящия протокол и на 

основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, както следва: 
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6.1. Представения еЕЕДОП за участника в обединението "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М" 

АД, с ЕИК 111001688, е подписан от съвета на директорите Тони Петров Петров, Светла 

Димитрова Руева, и Цветелина Руменова Гигова - Заличено обстоятелство, видно от 

вписване в Търговския регистър от дата 29.6.2018 г. 09:43:59часа, както и  Борислав 

Момчилов Борисов - прокурист, съгласно чл. 40, ал.1,т.4 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и 

чл. 55, ал. 3 ЗОП са: “4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и 

чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;”. В този му ми вид обаче еЕЕДОП за участника в 

обединението "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М" АД, с ЕИК 111001688, не е подписан от 

актуалния към датата на проверката състав на съвета на директорите. 

Същият е подписан и със сертификат, които не е разпознат като такъв от надежден 

източник, а именно този на Борислав Момчилов Борисов – прокурист. 

 

6.2. Представения еЕЕДОП за участника в обединението "СТЕФСТРОЙ 2010" ЕООД, 

с ЕИК 201144735, е подписан от Ангел Иванов Стефанов, в качеството му на управител. 

ЕЕДОП за участника в обединението "СТЕФСТРОЙ 2010" ЕООД, с ЕИК 201144735 е 

подписан със сертификат, които не е разпознат като такъв от надежден източник. 

 

7.Участник № 8  - "Борован 2018"ДЗЗД: 

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника "Борован 2018"ДЗЗД, като в 

настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, както следва: 

 

7.1. В представеният от участника "КОПЕКС И КО." ЕООД, с ЕИК 175219757 

еЕЕДОП, в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В: Технически и професионални 

способности“ комисията не може да направи извод, че предложения експерт Специалист по 

контрол на качеството: Михаил Христов Димитров, покрива минималните изисквания за 

професионален опит, тъй като в представения еЕЕДОП участникът не е посочил изискуемата 

от възложителя информация, удостоверяваща изпълнение на изискването за придобит 

професионален опит:   

„б)Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо 

Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит 

като специалист контрол на качеството мин. 1 год.“ 

В Обявлението е посочено:  „При подаване на офертата участникът декларира 

съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии 

за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП (посочва се 

професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; 

Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на 

издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, 

длъжност, основни функции).“ 
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7.2. Представения еЕЕДОП за участника в обединението "КОПЕКС И КО." ЕООД, с 

ЕИК 175219757, е подписан от Чавдар Димитров Савов, в качеството му на  управител. 

ЕЕДОП за участника в обединението "КОПЕКС И КО." ЕООД, с ЕИК 175219757 е 

подписан със сертификат, които не е разпознат като такъв от надежден източник. 

 

7.3. "АГРОБИЛД" ЕООД, с ЕИК 101751111, със седалище и адрес на управление: 

област Благоевград, община Белица, гр. Белица, 2780, Четвърта № 5, представлявано от 

Георги Здравков Василев, в качеството му на  управител, е представил електронен 

сертификат , подписан от  Снежана Йосифова Фикова, която не е представляващ на 

дружеството, но въобще не е приложил еЕЕДОП. 

 

 

8.Участник № 9  - "ГИД - КАРО " ДЗЗД: 

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника "ГИД - КАРО " ДЗЗД, като в 

настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, както следва: 

 

8.1. В представения еЕЕДОП за участника в обединението "БОЖАНОВ ГРУП" 

ЕООД, бивше „ГИД Разлог” ЕООД (вписана промяна в Търговски регистър при 

Агенция по вписванията в наименованието, собственика на капитала и управителя от 

дата 03.7.2018 г. 17:54:27), с ЕИК 203078668, не е посочена професионалната дейност от 

застрахователната полица, каквито са изискванията на Възложителя: „За удостоверяване на 

поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част 

IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на 

Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит 

на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за 

чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва 

да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, 

трета категория строежи).“. 

 

8.2. "БОЖАНОВ ГРУП" ЕООД, бивше „ГИД Разлог” ЕООД (вписана промяна в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията в наименованието, собственика на 

капитала и управителя от дата 03.7.2018 г. 17:54:27), с ЕИК 203078668, представлявано от 

Лидия Петрова Божанова, в качеството й на  управител, е представило еЕЕДОП, подписан  

от предишния управител, а именно (предишен управител Николай Емилов Божанов). 

 

Във връзка с изложеното комисията указва на участниците, в срок до пет работни 

дни, считано от датата на получаване на протокола, да представят доказателства за 

изпълнение на изискванията на възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл. 54, 

ал. 9, 10 и 11 от ППЗОП. 
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РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се изпрати настоящия протокол в деня на 

публикуването му в профила на купувача до всички участници в процедурата с оглед 

запознаване с констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията 

с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се предоставя на участниците срок до 5 (пет) 

работни дни, считано от датата на получаването на настоящия протокол, за 

представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП 

няма да разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, 

че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.   

Комисията възлага на Десислава Николаева Марковска  – главен специалист  

«ОП» на Община Борован да организира публикуването на протокола в профила на 

купувача, както и изпращането му до участниците, ведно с копие от протокола. 

Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 

кореспонденция по някой от начините, посочени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.  

 

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на 

получаването на допълнително изисканите от комисията документи. Комисията възлага на 

председателя да свика следващото заседание след изтичането на срока за представяне на 

допълнителните документи, видно от доказателствата за получаване на протокола. 

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

20.07.2018г., както следва: 

 

 

Председател: 

(П) 

 (Добри Тодоров Кондов) 

 

Членове: 

1. (П)       2. (П)           

(инж. Иван Стефанов Цупарски)  (инж. Антонина Иванова Балевска) 

 

3. (П)       4. (П)          

(инж. Калинка Стоянова Петкова)  (инж. Владимир Буковски) 
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5. (П)       6. (П)           

(Десислава Николаева Марковска )       (Веселина Цветославова Геормезовска) 

 

 

 

Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД) 

 

 


