
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ: (П)  
Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска,   
упълномощено длъжностно лице,    
съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г. 

 
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) 

 
 

П Р О Т О К О Л №3 
 

 

от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка по 

чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП с предмет: „Извършване на строителен надзор за обект:  
„Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община 

„Борован“,открита с Решение № 202/27.08.2018г. на Илияна Донкова Дончовска – 

Бърдарска, упълномощено длъжностно лице съгласно Заповед №277/30.08.2016г. на 

Кмета на Община Борован – инж.Десислава Димитрова Тодорова и публикувано 

обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00690-2018-0005. 
 

На 15.10.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на Община Борован, с адрес с. 
Борован, ул. „Иван Вазов“ №1, в изпълнение на Заповед №233/18.09.2018г. на зам. 

Кмета на Община Борован Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска се събра състав на 
комисия в състав:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

Десислава Николаева Марковска - Зам.-кмет: 

"Инвестиционни политики, проекти и обществени 
поръчки“ 

 
 

ЧЛЕНОВЕ: 
 

1.инж. Калинка Стоянова Петкова- Директор Дирекция - 
„УТОСЕУЗГФ“  
2. инж.Владимир Валентинов Буковски– гл.експ. „УС“ 

 
3. Ани Мариянова Искренова- гл.експерт „ЕПНП“ 

 
4. Цвети Добринова Антонова- гл.спец.“ОП“ 

 
 

Въз основа на извършената оценка и класиране на допуснатите участниции на 

основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията единодушно взе решение да премине към 

разглждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на 

участниците „Ведипема” ЕООД и „Стройнорм” ЕООД, както следва: 

http://www.borovan.bg/index.php?lang=bg&x=yana-tosheva-betsinska-georgieva
http://www.borovan.bg/index.php?lang=bg&x=yana-tosheva-betsinska-georgieva
http://www.borovan.bg/index.php?lang=bg&x=yana-tosheva-betsinska-georgieva


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Участник: „Ведипема” ЕООД 

 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за 

обществената поръчка и изисквания към участниците, посочени в Документацията за 

обществената поръчка в публичното състезание, комисията констатира следното: 
 

1. В представения ЕЕДОП, част III, буква Г, „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 

или възложителя на държава членка“, участникът е декларирал следното:  
- липса на присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл.219 – 252  

и чл. 254а – 260 от НК; 
 

- липса на свързаност по смисъла на пар. 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗОП;  
- липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици  
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС)  

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване 

се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания 

за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ 

лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите 

мерки за надеждност.  
Национални основания за отстраняване са:  
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 

254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);  
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 

от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между 

кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);  
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; - 

обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Участникът следва да допълни текста, като включи всички национални 

основания за отстраняване или остави само отговор „Не“. 
 

2. В представения ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, буква Б „Икономическо  
и финансово състояние”, участникът е посочил, че има „Застраховка професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството“ – консултант, 

извършващ строителен надзор, издадена от ЗАД „Армеец“ в размер на 300 000.00 лева. 

Застрахователната полица е с № 0000596664/08.10.2017 г., със срок на валидност 

07.10.2018г. 
 

Изискването на възложителя, посочено в т. III.1.2) Икономическо и финансово 

състояние на обявлението за поръчка и т. 3.3. на документацията за участие 

„Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците” е 

участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”. За да се удостовери съответствие с минимално поставените 

изисквания от възложителя, участникът следва да представи валидна застраховка 

„Професионална отговорност в строителството”.  
3. В представения ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, буква Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологични управление, участникът не е 

посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи посочените от него Сертификат за 

система на управление по EN ISO 9001:2015 и Сертификат за система на управление по  
EN ISO 14001:2015. 

 

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията 

реши да изиска от участника, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол, да представи: 
 
Нов ЕЕДОП/и или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, в които са отразени констатациите на комисията, в съответствие със ЗОП 
 
и изискванията на документацията и обявлението за обществена поръчка. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

Участник: „Стройнорм” ЕООД 

 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за 

обществената поръчка и изисквания към участниците, посочени в Документацията за 

обществената поръчка в публичното състезание, комисията констатира следното: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В представения ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, буква В „Технически и 

професионални способности”, участникът е посочил персонала, с който разполага за 

изпълнение на поръчката, включващ:  
1. Експерт по част „Пътна - инж. Богдан Савов Тачев;  
2. Експерт по част „КБЗ - д-р инж. Сава Богданов Тачев;  
3. Експерт „Контрол на качеството - инж. Костадин Георгиев Радулов;  
4. Експерт по част „Геодезия‖ - инж. Наско Апостолов Несторов 

 

Съгласно изискванията на възложител, посочени в III.1.3) Технически и професионални 

възможности от обявлението за поръчка и т. 3.4.2 от документацията за участие, 

посочените експерти трябва да отговарят на изискванията на чл.167, ал.1, т.2 от ЗУТ. 

От декларираното от участника не меже да се направи категоричен извод за 

съответствие с минимално поставените изисквания от възложителя. 

 

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията 

реши да изиска от участника, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол, да представи: 
 
Нов ЕЕДОП/и или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, в които са отразени констатациите на комисията, в съответствие със ЗОП 
 
и изискванията на документацията и обявлението за обществена поръчка. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

Hacтоящият протокол се състави на 15.10.2018г. 
 
 

Комисия: 
 

1. Десислава Николаева Марковска: (П) 
 

2. инж. Калинка Стоянова Петкова: (П) 
 

3. инж. Владимир Валентинов Буковски: (П) 
 

4. Ани Мариянова Искренова: (П) 
 

5. Цвети Добринова Антонова: (П) 
 
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) 


