
П Р О Т О К О Л   № 1 

На 12.05.2020 г. от 12:00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе 

заседание  на Комисията назначена със Заповед № РД-08-288 от 12.05.2020 г. на Васил 

Едрев – Кмет на община Айтос за избор на изпълнител за възлагане на обществена 

поръчка чрез „публично състезание“, с предмет: „Изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5, УПИ I и в кв. 5а, УПИ I - в 

гр. Айтос“, открита с Решение № ОП-20-5 от 16.03.2020 г. на Кмета на община Айтос, 

с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-0001, в състав: 

Председател: Мюмюн Мюмюн – Началник отдел „ПНООП“   

Членове:  

1. Невин Скендер – юрист, външен експерт 

2. инж. Радоцвета Великова – главен експерт в дирекция „ТСУРР“. 

Резервни членове:  

инж.Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция „ТСУРР” 

Кина Димова – главен експерт в отдел „ПНООП“ 

Поради обективна невъзможност да присъства Невин Скендер – редовен член на 

комисията, същата се замества от определената съгласно Заповед № РД-08-288 / 

12.05.2020г. на Кмета на община Айтос, резервен член инж.Ралица Тодорова – старши 

експерт в дирекция ТСУРР 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците и на 

средствата за масово осведомяване. 

Комисията, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за 

отваряне на получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията откри заседанието, като обяви състава на комисията, 

дневния ред, определения срок за приключване на нейната работа и протокола по чл. 

48, ал. 6 ППЗОП. 

До 17:00 часа на 11.05.2020 год.  са постъпили 4 броя оферти за участие в 

„публичното състезание“, а именно: 

 

№ по 

ред 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-374/ 16.04.2020 год., 10:03 ч. „Пътно строителство Бургас“ ЕООД  

2. 92-Ф-381/ 22.04.2020 год., 14:04 ч. „Инфра експерт“ АД 

3. 92-Ф-382/ 24.04.2020 год., 14:39 ч. „Пътстрой Бургас“ ЕООД 

4. 92-Ф-446/ 11.05.2020 год., 15:19 ч. „ЕИВ“ ЕООД  



 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 

от Закона за обществените поръчки, като основания за отвод не бяха установени. 

I. Отваряне на офертите 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва: 

 

1. Участник № 1 „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-

Ф-374/ 16.04.2020 год., представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

опис на съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и 

отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

съгласно чл. 47 ал. 3 от ППЗОП. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете 

на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

2. Участник № 2 „Инфра експерт“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-381/ 

22.04.2020 год. представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 

съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете 

на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

3. Участник № 3 „Пътстрой  Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-382/ 

24.04.2020 год., представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 

съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете 

на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

4. Участник № 4 „ЕИВ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-446/ 11.05.2020 год., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете 

на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  



След извършване на всички действия съобразно законовите изисквания, 

приключи публичната част на заседанието. 

 

В периода от 18.05.2020 г. – 21.05.2020 г., в закрити заседания при пълен състав 

комисията продължи работата си, като разгледа представените документи по чл. 39, ал. 

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

подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

I I. В хода на работата си Комисията констатира следното: 

1. Участник № 1 „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-374/ 

16.04.2020 год., е представил следните документи:  

 - Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „Пътно строителство Бургас“ ЕООД на електронен 

носител /CD/, електронно подписан; 

- еЕЕДОП на третото лице – експерт  ПУСО – инж. Камен Стефанов Чанков на 

електронен носител /CD/, електронно подписан; 

- Декларация за поети задължения по чл. 65, ал. 3 от ЗОП; 

-  Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 

- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, участникът се 

допуска до следващ етап, разглеждане на Техническото предложение. 

2. Участник № 2 „Инфра експерт“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-381/ 22.04.2020 год., 

е представил следните документи: 

- Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „Инфра експерт“ АД на електронен носител /CD/, 

електронно подписан;  

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 

- Декларация за конфиденциалност; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 



При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, участникът се 

допуска до следващ етап, разглеждане на Техническото предложение. 

3. Участник № 3 „Пътстрой  Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-382/ 

24.04.2020 год., е представил следните документи: 

- Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „Пътстрой  Бургас“ ЕООД на електронен носител /CD/, 

електронно подписан; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 

- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 

 

В еЕЕДОП на участника „Пътстрой  Бургас“ ЕООД 

- В част IV, Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 

декларираната от участника  Застрахователна полица №3407190800000016, издадена  от 

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп за професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството, е със срок на валидност до 23.04.2020г. Комисията 

констатира, че декларираната застраховка е  с изтекъл срок на валидност.  

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“,  в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от 

конкретния вид: участникът е декларирал обектите, на които е придобит опита му:    

1. “Ремонт и реконструкция на ул. “Стефан Стамболов“ в участъка на ул.“Струга“ 

до ул.“Сан Стефано“, извън обхвата на проект ЛОТ 1“, с Възложител: Община Бургас; 

2. „Път I – 9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно от км 

212+233.06 до км 217+000/километраж по проект/, от км 210+862.10 до км 

215+629.05/километраж по съществуващ път/, с Възложител: Агенция Пътна 

Инфраструктура; 

Членовете на комисията установиха, че в публичното пространство (РОП на АОП 

и профилите на купувача на посочените възложители) липсват данни за обектите, в 



това число за изпълнителят на дейностите по строителство, поради което считаме, че 

декларираната информация не доказва по несъмнен начин съответствие с минималните 

изисквания на възложителя, съгласно т. 1 от раздел  III.1.3) Технически и 

професионални възможности от Обявлението за поръчка и подточка 2.4.3.1, от т. 2.4. 

Критерии за подбор от Документацията за участие. 

Предвид констатираното и на основание чл. 67 ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на 

участника, че следва да представи всички или част от документите, чрез които се 

доказва посочената в еЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата. 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“,  в поле: Образователна и професионална квалификация: за предложените, 

като:  

-Технически ръководител на обект - Халил Мустафа Хасан, участникът е 

декларирал, че е изпълнявал длъжността техник транспортно строителство на обектите: 

1. „Ремонт и реконструкция на ул.“Стефан Стамболов“ в участъка на ул.“Струга“ до ул. 

„Сан Стефано“, извън обхвата на проект ЛОТ 1“; 2. „Реконструкция на междублоково 

пространство в УПИ I, кв. 22А, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща 

улица ОТ 127-133-132-131-158-157-156-155-154-153-151-149-152, Зона Б в ж.р. Меден 

рудник, гр. Бургас“ и 3. „Път I – 9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ 

платно от км 212+233.06 до км 217+000/километраж по проект/, от км 210+862.10 до км 

215+629.05/километраж по съществуващ път/. От декларираните обстоятелства не става 

ясно, дали лицето е било технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ 

на посочените обекти. 

- Експерт част „Геодезия“ – инж. Кольо Михайлов Михов, участникът е 

декларирал, че е изпълнявал длъжността Ръководител строителство на обектите: 1.  

“Ремонт и реконструкция на ул.“Стефан Стамболов“ в участъка на ул.“Струга“ до 

ул.“Сан Стефано“, -26- извън обхвата на проект ЛОТ 1“; 2. „Реконструкция на 

междублоково пространство в УПИ I, кв. 22А, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и 

обслужваща улица ОТ 127-133-132-131-158-157-156-155-154-153-151-149-152, Зона Б в 

ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“ и 3. „Път I – 9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на 

второ платно от км 212+233.06 до км 217+000/километраж по проект/, от км 210+862.10 

до км 215+629.05/. От декларираните обстоятелства не става ясно, дали лицето е 

изпълнявал длъжността „Геодезист“ на посочените обекти.  

- Експерт ПУСО - инж. Николай Митков Панайотов, участникът е декларирал,   

следния обект: „Инженеринг на обекти за реконструкция на улични артерии, свързани с 

оптимизацията на масовия градски обществен транспорт в рамките на проект 

„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ по процедура BG16RFOP001-

1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 

– 2020 Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 

1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 



г.“ с четири обособени позиции: Обособена позиция № 4: Проектиране и изпълнение на 

строителство (Инженеринг) на обект: "Реконструкция на улична мрежа: ул. "Съборни" 

в участъка от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница" вкл. изпълняване на 

мероприятия за подобряване на достъпната среда".  От декларираните обстоятелства не 

става ясно, дали лицето е изпълнявал длъжността Експерт ПУСО на посочения обект, 

съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2. от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и 

т. 2.4.3.2. от Раздел 3 Ред и условия за провеждане. 

 Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

допълнен еЕЕДОП в тези части с изискващата се информация и на основание чл.67, 

ал.5 от ЗОП да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 

посочената в еЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

4. Участник № 4 „ЕИВ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-446/ 11.05.2020 год., е 

представил следните документи: 

- Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „ЕИВ“ ЕООД  на електронен носител /CD/, електронно 

подписан; 

- Граждански договор от 15.04.2020 год.; 

- Декларация за ангажиране на експерт; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 

- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, участникът се 

допуска до следващ етап, разглеждане на Техническото предложение. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участниците могат да предоставят на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 

участие. 



На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача по електронната 

преписка на процедурата.  

 

Този протокол е съставен  на 22.05.2020 г.  

 

Председател: ……/П/……… 

     Мюмюн Мюмюн 

Членове: 

1. ……/П/……….     2. ……/П/…….. 

 Инж.Ралица Тодорова    Инж. Радоцвета Великова 

 


