
УТВЪРЖДАВАМ:  /П/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

Васил Едрев 

Кмет на Община Айтос  

 

Дата: 21.01.2021г. 

 

ПРОТОКОЛ  

(съгласно чл. 181, ал. 4 от ЗОП) 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-08-479 от 02.07.2020 г. на 

Васил Едрев – Кмет на община Айтос за извършване на подбор на участниците, разглеждане и 

оценка на офертите в обществена поръчка чрез „публично състезание“, с предмет: 

„Реконструкция улично осветление по ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю 

Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р 

Павлов” гр. Айтос, открита с Решение № ОП-20-15 от 11.06.2020 г. на Кмета на община 

Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-0006, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт 

Членове:  

1. инж. Диана Палазова – електроинженер, външен експерт; 

2. инж. Рачо Рачев - старши експерт в „ОМП“. 

 

На публичното заседание присъства представител на участника:  

1. Николай Колев – управител на „Никс“ ЕООД. 

 

I. Участници в процедурата 

 

  До 17:00 часа на 01.07.2020 год.  са постъпили 5 броя оферти за участие в „публичното 

състезание“, а именно: 

  

№ 

по 

ред 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-647/ 01.07.2020 год., 11:40 ч. „Булелектрикс“ ООД 

2. 92-Ф-650/ 01.07.2020 год., 12:59 ч. „Трафоремонт“ ЕООД 

3. 92-Ф-653/ 01.07.2020 год., 14:28 ч. „Елмон Груп“ ООД 

4. 92-Ф-656/ 01.07.2020 год., 15:31 ч. ЕТ „Желязко Желязков“ 

5. 92-Ф-657/ 01.07.2020 год., 15:36 ч. „Никс“ ЕООД 

  

II. Предложение за отстраняване  на участници заедно със съответните мотиви: 

 

1. Участник № 5 „Никс“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-657/ 01.07.2020 год.  

Мотиви за отстраняване:  

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 4 от ППЗОП 

Фактическо основание: След отваряне на офертата комисията установи, че 

участникът е представил незапечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, към 



които е приложен с кламер Образец № 4 Ценово предложение, с предложена цена в размер на 

119 091,28 лева без ДДС, CD със съдържание на КСС.   

Комисията прави обоснован извод, че участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, посочени в Раздел 4. 

Образци и указания за попълването им, т. 4: Непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, „Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които и по 

какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови 

параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата.“.   

Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал.4 от ППЗОП ценовото предложение се поставя в 

опаковката в отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

Законодателната воля е да се препятства и най-малката възможност за предварително 

узнаване на съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на даден 

участник, което би могло да повлияе върху класирането на участниците, като цяло. Комисията 

прави обоснован извод, че в случая се касае до формално нарушение на материалния закон от 

страна на участника, което от своя страна е съществено, доколкото представлява 

самостоятелно основание за отстраняване от процедурата по смисъла на чл. 47, ал.4 от 

ППЗОП. 

 

Според правната норма на чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия и 

на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 4 от ППЗОП и Документацията за 

участие, респективно т. 4 Непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от Раздел 4 Образци и указания за попълването им. 

 

2. Участник № 2 „Трафоремонт“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-650/ 01.07.2020 год.  

Мотиви за отстраняване:  

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП 

Фактическо основание: След обстоен преглед на представените първоначални и 

допълнителни документи, Комисията счита, че участникът „Трафоремонт“ ЕООД не 

доказва съответствие с критериите за подбор, като излага следните  

Мотиви: 

1. За предложения eксперт „Контрол по качеството”- Цено Христов Ценов, участникът 

е декларирал, че има опит - Съгласно заповед № 1-002/06.08.2019 г. р-л на обект за 

„Изграждане на районно улично осветление на обект –„ТИР Паркинг – Оряховско шосе” гр. 

Враца, местност – „Бърдичков лък”. В Протокол № 1 комисията изрично е указа на участника, 

че не е деклариран обекта, на които е придобит опита на експерта, като експерт 

„Контрол по качеството“. За отстраняването на това несъответствие участникът е 

декларирал, че въпросния експерт има опит като ръководител на обект, но не и като експерт 

„Контрол на качеството“, въпреки изричните указания на комисията. 

2. За предложения Експерт за безопасност и здраве в строителството – Димитър 

Йорданов Георгиев, участникът е декларирал, че има опит - Съгласно заповед № 1-

002/06.08.2019 г. р-л на обект за „Изграждане на районно улично осветление на обект –„ТИР 

Паркинг – Оряховско шосе” гр. Враца, местност – „Бърдичков лък”. В Протокол № 1 



комисията изрично е указа на участника, че не е деклариран обекта, на които е придобит 

опита на експерта, като експерт „БЗС“. За отстраняването на това несъответствие 

участникът е декларирал, че въпросния експерт има опит като ръководител на обект, но не и 

като експерт „БЗС“, въпреки изричните указания на комисията. 

3. За предложения Експерт по опазване на околна среда - Калин Неделков Цветков, 

участникът е декларирал, че има опит - Съгласно заповед № 1-002/06.08.2019 г. р-л на обект за 

„Изграждане на районно улично осветление на обект –„ТИР Паркинг – Оряховско шосе” гр. 

Враца, местност – „Бърдичков лък”. В Протокол № 1 комисията изрично е указа на участника, 

че не е деклариран обекта, на които е придобит опита на експерта, като Експерт по 

опазване на околна среда. За отстраняването на това несъответствие участникът е 

декларирал, че въпросния експерт има опит като ръководител на обект, но не и като Експерт 

по опазване на околна среда, въпреки изричните указания на комисията. 

Комисията прави обоснован извод, че участникът не е отстранил несъответствието си 

по отношение на горе посочените експерти и не е доказал съответствие с 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 горе изложеното Комисията счита, че участникът „Трафоремонт“ ЕООД, с 

оферта вх. № 92-Ф-650/ 01.07.2020 год. не доказва съответствие с критериите за подбор по 

отношение на техническите и професионални способности – не разполага с експерт 

„Контрол по качеството“, експерт „БЗС“ и Експерт по опазване на околна среда, които 

да имат опит като експерт „Контрол по качеството“, експерт „БЗС“ и Експерт по 

опазване на околна среда на обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на 

поръчката  посочени в обявлението и документацията за участие 

 

3. Участник № 4 ЕТ „Желязко Желязков“, с оферта вх. № 92-Ф-656/ 01.07.2020 год.  

Мотиви за отстраняване:  

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП 

Фактическо основание: След обстоен преглед на представените първоначални и 

допълнителни документи, Комисията счита, че участникът ЕТ „Желязко Желязков“ не 

доказва съответствие с критериите за подбор, като излага следните 

Мотиви: 

1. Участникът ЕТ „Желязко Желязков“ не доказва съотвествие с критерия за подбор 

по отношение на опит в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентична или 

сходна с тази на настоящата обществена поръчка. В първоначалния ЕЕДОП са посочени 

четири обекта, за които в Протокол № 1 Комисията е установила, че в публичното 

пространство липсват данни за обектите.  

Освен това участникът изрично е посочил в представения ЕЕДОП с „НЕ“, че 

информацията за изпълнененото от него строителство не е „безплатно достъпна“, поради 

което Комисията е лишена от правото си по чл. 104, ал. 5 от ЗОП да извърши проверки 

по заявените от участника данни, включително чрез изискване на информация от други 

органи и лица. Съгласно чл. 67 ал. 5 от ЗОП, на които се е позовала Комисията в Протокол № 

1, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие 

или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва 



информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 

възлагане на поръчката.  

В допълнително представеният ЕЕДОП участникът е декларирал отново същите 

обекти, без да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в ЕЕДОП, съгласно чл. 67 ал. 5 от ЗОП, на който се е позовала 

Комисията. Комисията счита, че участника не е представил нова или допълнителна 

информация, с която да доказва по безспорен начин изпълнението на строителство с предмет 

и обем, идентично или сходно с настоящата обществена поръчка, съгласно изискванията на 

възложителя. 

2. По отношение на констатацията в Протокол № 1 за Специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд - Иван Христов Георгиев, участникът е декларирал, че притежава 

Удостоверение № 11969/08.05.2020 год., издадено от „РВ Пропъртис“ ЕООД. От така 

декларираната информация за комисията не е ясно дали съответства на посочените  

изисквания от Възложителя да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност 

и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Въпреки 

изричните указания на комисията участникът отново не е декларирал обекта, на които е 

придобит опита на експерта, като експерт „БЗС“. 

В протокол № 1 Комисията е констатирала нередовности за  предложените експерти 

Янко Тодоров Тодоров и Илиян Георгиев Иванов. Въпреки предоставената възможност 

участникът не е отстранил несъответствието в офертата си, като е декларирал същата 

информация в допълнително представения ЕЕДОП.  

Участникът отново не е декларирал наличието на - Технически ръководител на 

обекта – да има образователно квалификационна степен съгласно чл. 163 а, ал. 2 от ЗУТ или 

еквивалентна. Да имат опит като технически ръководители (по смисъла на чл. 163а, ал.4 от 

ЗУТ) на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката; - 

Експерт по опазване на околна среда - да има опит като Експерт по опазване на околна 

среда на обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.  

*Под „обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката“ да се 

разбира изграждане и/или реконструкция и/или модернизиране на системи за улично 

осветление. 

Комисията прави обоснован извод, че участникът не е отстранил несъответствието си 

по отношение на горе посочените експерти, както и не е декларирал наличието на 

Технически ръководител на обекта и Експерт по опазване на околна среда, въпреки 

предоставената му правна възможност. Участникът не е доказал съответствие с 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 горе изложеното Комисията счита, че участникът ЕТ „Желязко Желязков“, 

с оферта вх. № 92-Ф-656/ 01.07.2020 год. не доказва съответствие с критериите за подбор по 

отношение на техническите и професионални способности, посочени в обявлението и 

документацията за участие. 

 

4. Участник № 2 „Елмон Груп“ ООД с оферта вх.№ 92-Ф-653/ 01.07.2020 год.  

Мотиви за отстраняване:  



Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП 

Фактическо основание: Участникът е представил техническото предложение, което 

НЕ отговаря на предварително обявените условия, а именно: 

 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията  направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирала, че същото НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 

1. След обстоен анализ на представената строителна програма комисията констатира, 

че липсва/не са посочени ключовите моменти свързани с постигането на целите на договора 

и очакваните резултати. Предвид изложената констатация, комисията прави обоснован извод, 

че участникът е представил Строителна програма, която не съответства на изискванията на 

възложителя за задължително съдържание на същата, тоест не е разработен задължителен 

реквизит.  

Представената строителна програма не съответства на предварително обявените 

изисквания на Възложителя посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 оферта, от 

раздел 4. Образци и указания за подготовката им от документацията за участие, а именно: 

Работна програма. В тази част от офертата всеки участник следва да опише ….необходими за 

постигане целите на договора и ключови моменти свързани с постигането на целите на 

договора и очакваните резултати. 

2. В представения линеен график от участника, липсва етапността за изпълнение на 

дейностите, както и липсва/не са предвидени дни за неблагоприятни климатични условия. 

Комисията прави обоснован извод, че участникът е представил ЛКГ с липсващи компоненти.

  

3. Липсва/не е представена диаграма на работната ръка. Съгласно предварително 

обявените изисквания на възложителя към линейният график трябва да бъде приложена и 

диаграма на работната ръка.  

Комисията констатира, че Представеният линеен график не съответства с 

предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 Съдържание на 

офертите, Папка № 2 оферта, от раздел 4. Образци и указания за подготовката им от 

документацията за участие, а именно: „Линеен календарен график за видове работи - по 

етапност на изпълнението, продължителност на дейностите и разпределение на ресурсите. В 

линейния график да се отразят всички дейности - подготвителни, откриване на строителната 

площадка със съставяне на протокол обр. 2а, изпълнение на всички СМР, завършване на 

строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни 

климатични условия при изпълнение на СМР. Към линейният график да бъде 

приложена и диаграма на работната ръка. 

 Предвид изложеното, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил 

Предложение за изпълнение на поръчката, което е в разрез с изискванията на Възложителя 

посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 оферта, от раздел 4. Образци и указания 

за подготовката им от документацията за участие: *Участник, чиито линеен график не 

съдържа изискуемите компоненти, или някоя от необходими дейности, или показва 

технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена 

технологична последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или 

е налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява. 



Пороците, които са допуснати  в представената строителна програма и линеен график, 

в офертата на участника не могат да бъдат санирани по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като 

това би довело до промяна в техническото предложение. Комисията прави обоснован извод, 

че офертата на участника, „Елмон Груп“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя 

за съдържание на офертата.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия в 

раздел 4. Образци на документи, както и указания за подготовката им от документацията за 

участие. 

  

III. Комисията извърши следното класиране: 

 

Първо място: Участник № 1 „Булелектрикс“ ООД, с оферта вх.№ 92-Ф-647/ 

01.07.2020 год., с комплексна оценка 100 т. 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи договор 

за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция улично осветление по ул. „Братя 

Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, 

„Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос, с класирания на 1- во място, 

участник - „Булелектрикс“ ООД. 

 

Настоящият протокол е съставен на 20.01.2021 г. в един оригинален екземпляр и заедно 

с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за утвърждаване, 

съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

     

Неразделна част от настоящия протокол, представляват Протокол  № 1 от 09.07.2020 г., 

Протокол № 2 от 23.12.2020 год. и Протокол № 3 от 19.01.2021 г.  

           

 

Председател: ………/П/………… 

   Невин Скендер 

Членове: 

1. …………/П/…………….   2. …………/П/…………….. 

инж. Диана Палазова    инж. Рачо Рачев 

 

             

Настоящият протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП, заедно с протоколите от работата на 

комисията и цялата документация за провеждане на процедурата, се предадоха на 

Възложителя на 21.01.2021 г. 

 

Предал:…………/П/………………      - Председател на комисията 

 

Приел:………… /П/…………….  - Възложител  

      Васил Едрев  

Кмет на Община Айтос 

 


