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П Р О Т О К О Л   № 1 

На 02.07.2020 г. от 13:00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание  

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. 

 

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 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 

 

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 „Булелектрикс“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-647/ 01.07.2020 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“, съгласно чл. 47 ал. 4 от ППЗОП. 
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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“.  

2. Участник № 2 „Трафоремонт“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-650/ 01.07.2020 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“, съгласно чл. 47 ал. 4 от ППЗОП. 

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 „Елмон Груп“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-653/ 01.07.2020 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“, съгласно чл. 47 ал. 4 от ППЗОП. 

При отваряне на офертата на участника се наруши целостта на плика с предлагани 

ценови параметри. В присъствието на представител на друг участник комисията залепи плика. 

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“.  

Николай Колев представител на участника „Никс“ ЕООД подписа плика с предлагани 

ценови параметри. 

4. Участник № 4 ЕТ „Желязко Желязков“, с оферта вх. № 92-Ф-656/ 01.07.2020 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“, съгласно чл. 47 ал. 4 от ППЗОП. 

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“.  

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

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Незапечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

Образец № 4 Ценово предложение, CD. 

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

комисията подписаха техническото предложение.  

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 
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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, комисията предлага 

участникът „Никс“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-657/ 01.07.2020 год.  да бъде отстранен от 

процедурата. 

 

След извършване на всички действия съобразно законовите изисквания, приключи 

публичната част на заседанието. 

 

В периода от 06.07.2020 г. – 07.07.2020 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. В хода на работата си Комисията констатира следното: 

1. Участник № 1 „Булелектрикс“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-647/ 01.07.2020 год., е 

представил следните документи: 

 - Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „Булелектрикс“ ООД 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 „Булелектрикс“ ООД 

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

декларираната от участника  Застрахователна полица № 212218021000219, издадена  от ДЗИ -

Общо Застраховане ЕАД за професионална отговорност на участниците в проектирането и 

строителството, е със срок на валидност до 02.12.2019 г. Комисията констатира, че 

декларираната застраховка е  със изтекъл срок на валидност.  
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- 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. Обект 1: Изпълнение на СМР по проект „Подобряване средата на живот в Община Чипровци 

чрез реконструкция, ремонт и изграждане на улична мрежа и площадни пространства”, с 

Възложител: Община Чипровци, по договор между Община Чипровци и Обединение 

„Чипровци 2012“ с участници в обединението „Копекс“ ООД и „Булелектрикс“ ООД; 

2. Обект 2: Улично осветление ул. “В. Левски“, ул. “Л. Каравелов“, ул. “Г. Бенковски“ и ул. 

“Сава Раковски“, в гр. Царево, с Възложител: Община Царево, на стойност: 16653 лева; 

3. Обект 3: Изграждане на Улично осветление, гр. Царево, с Възложител: Община Царево, на 

стойност: 3409 лева; 

4. Обект 4: Подмяна улично осветление по ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Преображенска“, гр. 

Царево, с Възложител: Община Царево, на стойност: 12403 лева; 

Комисията установи, че в публичното пространство (РОП на АОП и профила на 

купувача на възложителите Община Чипровци и Община Царево) липсват данни за обектите, в 

това число за изпълнителите 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. 

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

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

- Експерт "Контрол по качеството"- инж. Константин Младенов, участникът е декларирал, че 

притежава Удостоверение № 67/24.01.2020 г., за завършен курс на обучение: „Контрол по 

качеството“. От така декларираната информация за комисията не е ясно дали декларираният 

документ от участника съответства на изискванията на Възложителя за преминато обучение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност, 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. 

- Експерт по безопасност и здраве в строителството - инж. Иван Русатев, участникът е 

декларирал, че притежава Удостоверение №27/17.01.2020 г., за завършен курс на обучение: 

Координатор по безопасност и здраве. От така декларираната информация за комисията не е 

ясно дали декларираният документ от участника съответства на изискванията на Възложителя 

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

представил следните документи: 

- Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „Трафиремонт“ ЕООД 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, 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 „Трафоремонт“ ЕООД 

- В част IV, Критерии за подбор, раздел А: Годност, участникът е декларирал  

https://register.ksb.bg/ и е посочил ЕИК 106578478 . Участникът не е декларирал номер на 

Удостоверението, група и категория, валидност на контролния талон, съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.1) Годност за упражняване на 

професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални 

или търговски регистри  от обявлението за поръчка и  Раздел 3. Ред и условия за провеждане, т. 

2.4.1. от документацията за участие. Комисията извърши проверка в публичния регистър на 

ЦПРС и установи, че участникът притежава Удостоверение №   III - TV 007318, строежи от 

трета до пета категория, със срок на валидност на контролния талон 30.09.2021 г., поради което 

счита пропуска за несъществен.  

- 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. Изграждане на районно улично осветление на обект - Тир Паркинг - Оряховско шосе гр. 

Враца, местност "Бръдичков лък", с Възложител: "ИВМИ ТРЕЙД" ЕООД ГР. ВРАЦА; 

2. Изграждане на районно улично осветление на обект - Тир Паркинг - гр. Враца, местност 

"Дърводелци", с Възложител: "Метал-Димитров59" ЕООД; 

3. Изграждане на осветление на културни забележителности в гр. Сандански, с Възложител: 

Община Сандански. 

Комисията установи, че в публичното пространство (РОП на АОП и профила на 

купувача на възложителя община Сандански) 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. 

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

изисквания“, в поле: Образователна и професионална квалификация, участникът е декларирал, 

че разполага със следните експерти: Ръководител обект: висше образование, специалност 

„Електроснабдяване и електрообзавеждане” - Николай Пейчев; Технически ръководител на 

обекта – Цено Христов Ценов - 5 група; Експерт „Контрол по качеството“ - Цено Христов 

https://register.ksb.bg/
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Ценов - удостоверение № 119/25.02.2020 г.;  Експерт по безопасност и здраве в строителството 

- Димитър Йорданов Георгиев - Удостоверение № 160/30.01.; Експерт по опазване на околна 

среда Калин Неделков; Цветков Калин Йорданов Герогиев - 3 група; Георги Христов Кръстев - 

3 група; Стефан Спасов - 4 група Георги Василев - 4 група 

По отношение на декларираните експерти комисията установи, че:  

- за ръководител обект не е посочен номер, дата на издаване и учебно заведение на 

дипломата за висше образование, не са декларирани обектите, на които е придобит опита му 

като ръководител обект; 

- за Техническия ръководител – не е декларирана образователно квалификационна 

степен съгласно чл. 163 а, ал. 2 от ЗУТ и обекта, на които е придобит опита на техническия 

ръководител, като технически ръководител (по смисъла на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ); 

- за Експерт „Контрол по качеството“, от декларираното удостоверение № 

119/25.02.2020 г., за комисията не е ясно дали съответства на посочените изисквания от 

Възложителя за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност. Не е деклариран обекта, на които е придобит опита 

на експерта, като експерт „Контрол по качеството“; 

- за Експерт по безопасност и здраве в строителството, от декларираното удостоверение 

№ 160/30.01., 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. Не е деклариран обекта, на 

които е придобит опита на експерта, като експерт „БЗС“; 

- за Експерт по опазване на околна среда - не е деклариран обекта, на които е 

придобит опита на експерта, като Експерт по опазване на околна среда. 

Комисията прави обоснован извод, че 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 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. 

3. Участник № 3 „Елмон Груп“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-653/ 01.07.2020 год., е 

представил следните документи: 

- Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „Елмон Груп“ ООД 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 
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информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

 

В еЕЕДОП на участника „Елмон Груп“ ООД 

- В част IV, Критерии за подбор, раздел А: Годност, участникът е декларирал  

https://register.ksb.bg/. Участникът не е декларирал номер на Удостоверението, група и 

категория, валидност на контролния талон, съгласно изискванията на възложителя, 

посочени в раздел III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 

изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри  от обявлението 

за поръчка и  Раздел 3. Ред и условия за провеждане, т. 2.4.1. от документацията за участие. 

Комисията извърши проверка в публичния регистър на ЦПРС и установи, че участникът 

притежава Удостоверение № III - TV 007257 за трета група строежи от трета до пета 

категория със срок на валидност на контролния талон 30.09.2020 г. поради което счита 

пропуска за несъществен.  

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

участникът е декларирал наличие на Застраховка "Професионална отговорност на строителя", 

със застрахователно покритие 200 000 лв. Участникът не е декларирал данни за 

застраховката „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и 

строителството по чл. 171 от ЗУТ, в това число /номер на полицата, застраховател, 

стойност, валидност/, съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.2) 

Икономическо и финансово състояние от обявлението за поръчка и  Раздел 3. Ред и условия за 

провеждане, т. 2.4.2. от документацията за участие. 

- 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. Изпълнение на СМР във връзка с реализация на обект: Изграждане на Хотелски комплекс - 

Старосел, част Електро - Изграждане на улчино и парково осветление, с Възложител: 

"Старосел Инвест Груп" ООД; 

2. Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води град Айтос, в това число и 

съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор, довеждащ водопровод и др. - 

Изграждане на Улично осветление, с Възложител: „Артстрой“ ООД; 

3. Реконструкция на Осветитела уредба на подлези бул. "Васил Левски" в гр. Варна, с 

Възложител: Гама електрик. 

Комисията установи, че в публичното пространство (РОП на АОП) 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. 

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

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

- Координатор по безопасност и здраве – Христо Николов Василев, участникът е декларирал, 

че притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” и са посочени - 

Обектите Хотелски Комплекс Старосел; ПСОВ Айтос; Осветление Бул. В. Левски Варна. Не е 

посочен номер на удостоверението, дата на издаване и органа издал документа. От така 

декларираната информация за комисията не е ясно, дали лицето е било „Експерт за 

https://register.ksb.bg/
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безопасност и здраве” на посочените обекти. 

- Отговорник по качеството в строителството: инж. Мартина Йонкова Алекова са посочени  

Обектите: Хотелски Комплекс Старосел; ПСОВ Айтос; Осветление Бул. В. Левски Варна. От 

така декларираната информация за комисията не е ясно дали лицето е изпълнявало длъжността 

експерт „Контрол по качеството“ на посочените обекти. 

- Отговорник по опазване на околната среда - Димитринка Тончева, участникът не е 

декларирал обекта, на които е придобит опита на експерта като Експерт по опазване на 

околна среда.   

Комисията прави обоснован извод, че 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. 

- В част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, 

в поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, участникът е декларирал, че 

разполага: - Товарен Автомобил МАН - 2 бр.; - Комбиниран багер Багер KOMATSU 97S – 1 

бр., - Автовижка – Мерцедес Максимална височина 20 м. – 2 бр. Не е декларирано наличието 

на - Лекотоварен автомобил – 2 броя и мини багер – 1 бр. Участникът не е доказал 

съответствие с предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3. от 

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

2.4.3.3. 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 ЕТ „Желязко Желязков“, с оферта вх. № 92-Ф-656/ 01.07.2020 год., е 

представил следните документи: 

- Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника ЕТ „Желязко Желязков“ 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 ЕТ „Желязко Желязков“ 

- В част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 

представителите на икономическия оператор, участникът не е попълнил изискуемата 

информация от Възложителя посочена в т. 7 от Раздел 4 Образци и указания за попълването 

им. 

- В част IV, Критерии за подбор, раздел А: Годност, участникът е декларирал  

https://register.ksb.bg/. Участникът не е декларирал номер на Удостоверението, група и 

категория, валидност на контролния талон, съгласно изискванията на възложителя, 

https://register.ksb.bg/
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посочени в раздел III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 

изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри  от обявлението 

за поръчка и  Раздел 3. Ред и условия за провеждане, т. 2.4.1. от документацията за участие. 

Комисията извърши проверка в публичния регистър на ЦПРС и установи, че участникът 

притежава Удостоверение № III - TV 005914 за трета група строежи от втора до пета 

категория със срок на валидност на контролния талон 30.09.2020 г. поради което счита 

пропуска за несъществен.  

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

участникът е декларирал наличие на Застраховка "Професионална отговорност на строителя", 

със застрахователно покритие 600 000 лв. Участникът не е декларирал данни за 

застраховката „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и 

строителството по чл. 171 от ЗУТ, в това число /номер на полицата, застраховател, 

стойност, валидност/, съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.2) 

Икономическо и финансово състояние от обявлението за поръчка и  Раздел 3. Ред и условия за 

провеждане, т. 2.4.2. от документацията за участие. 

- 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. „Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Градска среда - благоустрояване 

на открити публични пространства, УО в гр. Асеновград”, с Възложител: "ТРЕЙС ПЪТНО 

СТРОИТЕЛСТВО" АД; 

Комисията установи, че в публичното пространство липсват данни за обекта, 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. 

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

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

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - Иван Христов Георгиев, е 

декларирано, че притежава Удостоверение №12/12.11.2019 г., валидно до 12.11.2020 г. и 

професионален опит - над 15 г., 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. Не е деклариран 

обекта, на които е придобит опита на експерта, като експерт „БЗС“; 
- Янко Тодоров Тодоров: образование – висше специалност – електроинженер и 

професионален опит над 18 г. От така декларираната информация за комисията не е ясно, за 

коя длъжност е предложен експерта не е декларирано номер на дипломата, дата на издаване и 

учебното заведение. Не е деклариран обекта/тите на които е придобит опита на експерта за 

длъжността, за която е предложен; 

- Илиян Георгиев Иванов - Специфичен професионален опит – Отговорник по контрола на 

качеството - 5г., участникът не е декларирал длъжността, за която е предложен експерта и 

обекта, на които е придобит опита на експерта като експерт „Контрол по качеството“; 

 Комисията прави обоснован извод, че участникът 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 
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(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 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. 

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

способности“, в поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, не е декларирано 

от участника работна височина на автовишките и наличието на мини багер - 1бр. Участникът 

не е доказал съответствие с предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в 

т. 3. от технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и 

т. 2.4.3.3. 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. 

 

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 09.07.2020 г.  

 

Председател: ………/П/………… 

   Невин Скендер 

Членове: 

1. ……………/П/…………….    2. ……………/П/…………….. 

 инж. Диана Палазова             инж. Рачо Рачев 

 


