
П Р О Т О К О Л  № 1 

 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-05-234 от 29.05.2018 г. на Кмета 

на община Костенец, за разглеждане на получени оферти в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

„Избор на Изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец –                         

лет. Костенец – участък от км. 0+000 до км. 9+000“, публикувана в Регистъра за 

обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки под № 00484-2018-0010. 

 

Днес, 29.05.2018 год., от 11:00 часа, на открито заседание в Община Костенец,        

гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, Сградата на Общинска администрация Костенец, 

Заседателна зала на Общински съвет – Костенец, ет. 4, се събра комисия в състав: 

Председател:  

Георги Янакиев  – секретар на община Костенец; 

Членове:  

 1. Анета Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“; 

  2.  Мариета Дакова – началник отдел „Местни данъци и такси“;  

3. Виолетка Нейчева – старши експерт „Счетоводител“; 

4.  инж. Иван Цупарски – външен експерт към АОП, специалност „Транспортно  

строителство“ уникален номер ВЕ-615, 

  със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените 

поръчки с предмет: „Избор на Изпълнител на строително-монтажни работи по проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец –                 

с. Костенец – лет. Костенец – участък от км. 0+000 до км. 9+000“. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

състава и правилата за работа на комисията.  

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на 

комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който бе 

подписан от предаващото лице и председателят на комисията.  

Комисията констатира, че в Деловодството на община Костенец, за участие в 

процедурата са подадени общо 6 (шест) броя оферти. При приемане на офертите, същите 

са регистрирани в регистъра при Деловодството на община Костенец, като върху 

опаковките са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.  

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата 

за масово осведомяване. Присъства представител на участник в процедурата: Златина 

Иванова Кочева – упълномощен представител на „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик.  

Председателят на комисията оповести на участниците, че съгласно Регистъра на 

получените оферти са постъпили следните предложения за участие: 

 

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив, с вх.№92-П-33 

от 28.05.2018 г. - 15.41 ч. 

Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София, с вх.№92-Д-75 от 28.05.2018 г. 

- 15.43 ч., с участници в обединението „Трейс-София“ ЕАД и „ДК ИНФРА“ ООД. 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София, с вх.№92-Н-59 от  

28.05.2018 г. - 16.03 ч. 

Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София, с вх.№92-П-34 от  

28.05.2018 г. - 16.13 ч. 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик, с вх.№92-П-35 от 

28.05.2018 г. - 17.00 ч. 



Участник № 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София, с вх.№92-Д-76 от 

28.05.2018 г. - 17.00 ч., с участници в обединението „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, 

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД и „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД. 

 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него 

участници, членовете на комисията на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, попълниха 

декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки участник 

е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и 

проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше 

реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. 

 

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

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

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на участниците, 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

на участника.  

 

Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

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

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на участниците, 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

на участника.  

 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

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

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на участниците, 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

на участника.  

 

Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София. 
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

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

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на участниците, 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

на участника.  

 



Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик. 
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

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

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът 

с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 

Участник № 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

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

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на участниците, 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

на участника.  

 

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 приключи публичното заседание на 

комисията по отваряне на офертите. 

Комисията взе Решение да продължи своята работа на закрити заседания в Община 

Костенец, гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, Сградата на Общинска администрация 

Костенец, Заседателна зала на Общински съвет, ет. 4, в което да пристъпи към разглеждане 

по същество на представените документи за лично състояние и критериите за подбор, за 

съответствие с предварително поставените от възложителя условия. 

В закрити заседания, проведени на 06.06.2018 г., 14.06.2018 г., 19.06.2018 г., 

29.06.2018 г., 03.07.2018 г. и 10.07.2018 г. в Община Костенец, гр. Костенец, ул. „Иван 

Вазов“ №2, Сградата на Общинска администрация Костенец, Заседателна зала на 

Общински съвет, ет. 4, Комисията пристъпи към разглеждане по същество на 

представените документи за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с 

предварително поставените от възложителя условия. 

 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически 

и професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София. 

При прегледа на документите, представени в офертата на участника, Комисията 

установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания: 

1. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV 

„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ по 

отношение на изпълнени строителни дейности от конкретен вид, участника е посочил два 

изпълнени обекта. И двата посочени обекта, не отговарят на изискванията на възложителя, 

посочени в указанията за участие.  

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т.5 от указанията: 

……… 



!!! Пояснения: Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, 

когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към 

Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от 

Възложителя.  

  !!! Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира 

съответствие с това от минималните изисквания, само посредством попълване на 

изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 

професионални способности“, поле първо, респ. т. 1а) от ЕЕДОП (в зависимост от 

формата, в който се подава ЕЕДОП), като за всяко, посочено като изпълнено от него 

строителство предостави данни и информация относно: (1) строителните работи, 

които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване 

на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции; (2) лицето, получило 

строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените 

строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните 

дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за 

установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).   

 !!! В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при 

изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като 

подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е 

изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.  

В конкретният случай в представеният ЕЕДОП на участника няма посочени актове 

за установяване годността на извършеното строителство, така както е изискването на 

възложителя.  

На следващо място, като получател на изпълнените строителни дейности е 

посочено търговско дружество „ГАЛИНИ-Н“ ЕООД. Видно от посочените обекти 

възложител по тях може да бъде единствено държавната администрация.   

 

2. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV 

„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ описаният 

от участника ръководен екип не отговаря на изискванията на възложителя посочени в         

т. 5.2 от документацията за участие, както следва: 

2.1 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Ръководител 

проект“: 

От декларираното в ЕЕДОП не става видно, дали посоченото за позицията лице 

притежава минимум 5 (пет) години професионален опит по признатата му специалност. 

Изискването на възложителя е да се посочи номер и дата на издаденият документ за 

завършено образование. 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Ръководител проект 

да има опит като ръководител на обект или ръководител на екип на минимум 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и съоръженията към тях. От декларираното е видно, че посоченото лице за 

позицията не притежава подобен опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 



За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и 

конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, 

предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

2.2 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Технически 

ръководител“: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Технически 

ръководител“ да има опит като, има опит като технически ръководител на поне 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и съоръженията към тях. 

От декларираното е видно, че посоченото лице за позицията не притежава подобен 

опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

2.3 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността - Експерт по 

част „Конструкции”: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Експерт по част 

„Конструкции” да има опит като, експерт по част „Конструкции“ на поне 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътни съоръжения по смисъла на Раздел 2, чл. 11 

от „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата“ на АПИ. 

От посочените обекти за експерта по част конструкции не става ясно, дали същият 

е работил по част конструкции на посочените обекти.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на 

съответната професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана 

длъжност или изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и 

конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в 

експлоатация, предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

2.4 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Контрол по 

качеството“: 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 



актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

 

2.5 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Безопасност 

и здраве“: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – „Безопасност и 

здраве“ да има опит като координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 

изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията към 

тях. От декларираното е видно, че посоченото лице за позицията не притежава подобен 

опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

 

3. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV 

„Критерии за подбор“, раздел Г : „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ по отношение на описаните системи за осигуряване на качество 

и екологично управление участника не е посочил обхвата на посочените системи. Горното 

затруднява преценката дали участника отговаря на изискването на възложителя, по 

отношение обхват на посочените системи. 

 

4. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в обединението  

„Трейс-София“ ЕАД в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ по отношение на изпълнени строителни дейности от 

конкретен вид, участника в обединението е посочил два изпълнени обекта. И двата 

посочени обекта, не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията за 

участие.  

  Съгласно изискванията на възложителя посочени в т.5 от указанията: 

……… 

!!! Пояснения: Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, 

когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към 

Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от 

Възложителя.  

  !!! Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира 

съответствие с това от минималните изисквания, само посредством попълване на 

изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 

професионални способности“, поле първо, респ. т. 1а) от ЕЕДОП (в зависимост от 

формата, в който се подава ЕЕДОП), като за всяко, посочено като изпълнено от него 

строителство предостави данни и информация относно: (1) строителните работи, 

които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване 

на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции; (2) лицето, получило 

строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените 



строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните 

дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за 

установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).   

!!! В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при 

изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като 

подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е 

изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.  

В конкретният случай в представеният ЕЕДОП на участника в обединението няма 

посочени актове за установяване годността на извършеното строителство, така както е 

изискването на възложителя.  

На следващо място, като получател на изпълнените строителни дейности е 

посочено търговско дружество „ГАЛИНИ-Н“ ЕООД. Видно от посочените обекти 

възложител по тях може да бъде единствено държавната администрация.   

 

5. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в обединението  

„Трейс-София“ ЕАД в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ описаният от участника ръководен екип не отговаря на 

изискванията на възложителя посочени в т.5.2 от документацията за участие, както следва: 

5.1 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – Ръководител 

проект: 

От декларираното в ЕЕДОП не става видно, дали посоченото за позицията лице 

притежава минимум 5 (пет) години професионален опит по признатата му специалност. 

Изискването на възложителя е да се посочи номер и дата на издаденият документ за 

завършено образование. 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Ръководител проект 

да има опит като ръководител на обект или ръководител на екип на минимум 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и съоръженията към тях. От декларираното е видно, че посоченото лице за 

позицията не притежава подобен опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и 

конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, 

предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

5.2 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Технически 

ръководител“: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Технически 

ръководител“ да има опит като, има опит като технически ръководител на поне 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и съоръженията към тях. 

От декларираното е видно, че посоченото лице за позицията не притежава подобен 

опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  



За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

5.3 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността - Експерт по 

част „Конструкции”: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Експерт по част 

„Конструкции” да има опит като, експерт по част „Конструкции“ на поне 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътни съоръжения по смисъла на Раздел 2, чл. 11 

от „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата“ на АПИ. 

От посочените обекти за експерта по част конструкции не става ясно, дали същият 

е работил по част конструкции на посочените обекти.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на 

съответната професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана 

длъжност или изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и 

конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в 

експлоатация, предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

5.4 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Контрол по 

качеството“: 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

5.5 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Безопасност 

и здраве“: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – „Безопасност и 

здраве“ да има опит като координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 

изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията към 

тях. От декларираното е видно, че посоченото лице за позицията не притежава подобен 

опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 



професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически 

и професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически 

и професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик. 

При прегледа на документите, представени в офертата на участника, Комисията 

установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания: 

Участника не е представил цифрово подписан ЕЕДОП.  

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и 

заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., Единният европейски 

документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, 

независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. Горните 

изисквания са въведени и в указанията за участие в обществената поръчка.  

 

Участник № 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София. 

При прегледа на документите, представени в офертата на участника, Комисията 

установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания: 

1. Съгласно изискванията на възложителя при участия на неперсонифицирани 

лица (Обединения) споразумението, респективно – съответния документ за създаване на 

Обединението за участие в процедурата (или допълнително споразумение към предходен 

договор, с който е учредено вече съществуващо неперсонифицирано Обединение), следва 

да бъде представено в оригинал или заверено копие и в текста му да се съдържа 

идентифициране на: (1) партньорите в него, с пълните им юридически наименования и 

регистрационни данни (ЕИК, БУЛСТАТ и др.) - в случай, че са юридически лица, или с 

личните им данни, ако партньор/и е/са физическо/и лице/а; (2) представляващият 

Обединението; (3) Възложителят; (4) процедурата, за участие в която са се обединили 

партньорите. В конкретният случай при извършена справка в Търговският регистър при 

Агенцията по вписванията се установи, че посоченият в споразумението за създаване на 



обединение ЕИК за партньора в обединението „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД не 

съответства на същият търговец, а е на съвсем друг търговец.  

 

2. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част II: 

„Информация за  икономическия оператор“, раздел В „Информация относно използването 

на капацитета на други субекти“ участника е отговорил положително в смисъл, че ще 

използва капацитета на трети лица. Видно от представената информация в ЕЕДОП не 

става, ясно на какви трети лица, участничката ще ползва капацитета. Няма и представени 

ЕЕДОП-и от трети лица.  

 

3. Видно от  информацията в представеният ЕЕДОП на участника, същият не е 

декларирал критерият, свързан с икономическото и финансово състояние, не е деклариран 

реализираният през последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от 

датата, на която е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, в размер на не по-малко от 5 600 000 лв. (пет милиона 

и шестстотин хиляди лева).   

 

4. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV 

„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ описаният 

от участника ръководен екип не отговаря на изискванията на възложителя посочени в т.5.2 

от документацията за участие, както следва: 

4.1 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Контрол по 

качеството“: 

От описаният специфичен професионален опит за лицето предложено за заемане 

на длъжността – „Контрол по качеството“ не се установява изпълнение на изискването на 

възложителя, а именно да притежава опит в осъществяването на контрол на качеството 

при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията към 

тях. 

4.2 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Безопасност 

и здраве“: 

От описаният специфичен професионален опит за лицето предложено за заемане 

на длъжността – „Безопасност и здраве“ не се установява изпълнение на изискването на 

възложителя, а именно да притежава опит в осъществяването на контрол на качеството 

при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията към 

тях. 

 

5. При извършената проверка на ЕЕДОП на участника в обединението  

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД се установи, че същият е подписан единствено от 

Изпълнителният директор на дружеството. Видно от Търговският регистър при Агенцията 

по вписванията дружеството е с едностепенна система на управление - съвет на 

директорите състоящ се от трима представители. Съгласно изискванията на закона и тези 

на възложителя основанията за отстраняване, изброени в т. 2.1.1.1. – т. 2.1.1.4. от 

документацията се отнасят за лицата, които представляват Участника, членовете на 

неговите управителни и надзорни органи, които лица, съгласно правно-организационната 

форма на Участника, са както следва:  

……… 

г.) при акционерно дружество – членовете на Управителния съвет, членовете на 

Надзорния съвет – при двустепенна система на управление, респ. - членовете на Съвета 



на  директорите при едностепенна система на управление (лицата по чл. 241, ал. 1,  

чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от ТЗ); 

Представеният ЕЕДОП на участника не е подписан от останалите двама членове на 

съвета на директорите.  

 

6. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в обединението  

„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически 

и професионални способности“ описаният от участника ръководен екип не отговаря на 

изискванията на възложителя посочени в т. 5.2 от документацията за участие, както 

следва: 

6.1 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Контрол по 

качеството“: 

От описаният специфичен професионален опит за лицето предложено за заемане 

на длъжността – „Контрол по качеството“ не се установява изпълнение на изискването на 

възложителя, а именно да притежава опит в осъществяването на контрол на качеството 

при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията към 

тях. 

 

7. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в обединението  

„ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ описаният от участника ръководен екип не отговаря на 

изискванията на възложителя посочени в т.5.2 от документацията за участие, както следва: 

По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Безопасност и 

здраве“: 

От описаният специфичен професионален опит за лицето предложено за заемане 

на длъжността – „Безопасност и здраве“ не се установява изпълнение на изискването на 

възложителя, а именно да притежава опит в осъществяването на контрол на качеството 

при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията към 

тях. 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол на 

всеки един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача” и 

определя срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, за 

представянето документи за отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има 

такива. 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

 Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, 

с надпис: „Допълнителни документи към оферта за участие в открита процедура по 

реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на Изпълнител на 

строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км. 

0+000 до км. 9+000” и изписано наименованието на участника, съгласно указанията за 

обществената поръчка. 

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 



администрация – Костенец, на адрес: гр. Костенец, п.к.2030, ул. „Иван Вазов” №2. 

 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени 

в ЗОП. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 18.07.2018 г. в          

16.00 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо 

заседание на комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) 

екземпляр, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са 

изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията. 

 

 

КОМИСИЯ:       

                         Председател:    ............../п/.................... 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

                                                      /Георги Янакиев/ 

 

Членове: 1. .............../п/........................                      2. ..................../п/...................... 
        (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)          (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 /Анета Кирова/                                           /Мариета Дакова/  

                                                                               

                3. ............../п/.........................                           4. ............../п/.......................... 
       (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)           (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

/Виолетка Нейчева/     /инж. Иван Цупарски/                                    

 

 


