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ПРОТОКОЛ № 2 
 
 

за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедура по 

възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП- чрез открита 

процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ  И РЕМОНТНО-

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА 

УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН, ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 ГОДИНА, 2019/2020 ГОДИНА И 

2020/2021 ГОДИНА“, разделена на 20 (двадесет) обособени позиции, която обществена 

поръчка е открита с решение на възложителя № 18 от дата 09.08.2018 г., вписано заедно с 

одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0010 и публикувано 

заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет 

сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2402  

 

 

Днес, 20.11.2018 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-32 от 21.09.2018 г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Членове: 

Станка Василева Делирадева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Златко Славчев Карaмучев - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Атанас Иванов Малаков - главен специалист в отдел „СООСВ“ в дирекция „СИиОС“ в 

община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.7-11 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

 1. Комисията пристъпи към разглеждане по обособени позиции на офертите на 

участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

включително установяване на наличието на липси, непълноти или несъответствия на 

информацията, както и нередовности или фактически грешки: 
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Обособена позиция № 1: 

Район: с.Стойките и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. за 

зимно поддържане 5,5 км ОПМ + 9,0 вътрешна улична мрежа. 
  

 

„ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, 

представен от участника и предвидените за изпълнение на поръчката трети лица, на чиито 

капацитет участникът се позовава – „МАРКОНИ ТРАНС“ ЕООД с ЕИК: 120038098 и 

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД с ЕИК: 120559852, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП): 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1.3-1.6 и 2.1-2.4 от Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не са налице обстоятелствата 

за отстраняване по чл.54, ал.1, т.3-6 и чл.55, ал.1, т.1-4 от ЗОП. Липсата 

на обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, 

т.5 от ЗОП е удостоверена единствено спрямо единия управител на 

дружеството на участника – Здравко Петров Перчемлиев (Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) e подписан само 

от единия управител на дружеството, но не и от другия управител – 

Дилян Емилов Карабов); 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в 

Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, включващи  липса на 

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 
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 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за 

подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, а именно: доказал е чрез позоваване на капацитета 

на трети лица, че разполага с техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) 

верижен трактор със снегоринна уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, 

всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) автомобил – самосвал – 1 бр.; г) 

багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил данни за 

разполагаемост с инструментите, съоръженията или техническото 

оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на 

договора в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1.1, 1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.1.1-1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, възложителят отстранява 

от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: 

който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172, чл.192а, чл.194–217, 

чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, чл.321а и чл.352–353е от 

Наказателния кодекс, респ. за престъпление, аналогично на описаните, в 

друга държава членка или трета страна; за когото е налице конфликт на 

интереси, който не може да бъде отстранен; който е опитал е да повлияе 

на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 

предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или да получи 

информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, като възложителят 

изрично е указал начина на попълване в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) на информацията относно липсата или 

наличието на посочените обстоятелства, а също така възложителят 

изрично е посочил лицата, за които се отнасят посочените основания за 

отстраняване, а именно: лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 

органи. Законодателят в разпоредбата на чл.40, ал.2, т.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки изрично е посочил кои са 

лицата, които представляват участника, и кои са лицата, които са членове 

на управителни и надзорни органи на участника, а именно при дружество 

с ограничена отговорност това са лицата по чл.141, ал.1 и 2 от 

Търговския закон, т.е. всеки от управителите на дружеството. При 



                                                     

4 

преглед на представения Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) комисията установи, че той не е подписан от всички 

задължени лица, а именно не е подписан от втория управител на 

дружеството – Дилян Емилов Карабов (Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от единия управител на 

дружеството - Здравко Петров Перчемлиев), като по този начин за другия 

управител на дружеството не е установено съответствието с изискванията 

към личното състояние на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1.1, 1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, а именно дали за него е налице някое от следните: е 

осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172, чл.192а, чл.194–217, 

чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, чл.321а и чл.352–353е от 

Наказателния кодекс, респ. за престъпление, аналогично на описаните, в 

друга държава членка или трета страна; е налице конфликт на интереси, 

който не може да бъде отстранен; е опитал е да повлияе на вземането на 

решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора 

или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или да получи информация, която може да 

му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. 

 С представения от „МАРКОНИ ТРАНС“ ЕООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 
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оборудване, включващо верижен трактор със снегоринна уредба и колесен 

трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които са на 

разположение за изпълнение на договора, като е представило подробна 

информация, индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на 

марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални 

характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;   

 С представения от „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба, товарен 

автомобил самосвал и багер – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които са на 

разположение за изпълнение на договора, като е представило подробна 

информация, индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на 

марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални 

характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;   

 Декларираните в представените Единни европейски документи за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените ресурси (капацитет) 

на предвидените за изпълнението на поръчката трети лица не са удостоверени с 

представяне на документ/и за поетите от третите лица задължения съгласно 

разпоредбата на чл.65, ал.3 от ЗОП. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 
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изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 

на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

Обособена позиция № 2: 

Район: с.Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали – с обща дължина 

ОПМ – 31,9 км, в т.ч. за зимно поддържане 9,2 км ОПМ + 0,7 км вътрешна улична 

мрежа. 
 

 

„МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 
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минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, 

в минимален изискуем обем, включващ: a) верижен трактор със снегоринна 

уредба– 1 бр.; б) колесен трактор със снегоринна уредба- 2 бр.; в) автомобил 

бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер- 1бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил 

данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или техническото 

оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

Обособена позиция № 3: 

Район: с.Гела, с.Солища, с.Стикъл и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 

27,0 км, в т.ч. за зимно поддържане 19,3 км ОПМ, няма вътрешна улична мрежа. 
 

 

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, но не е 

представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен 

вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 

участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание/.  

 Участникът с липсата на представяне на единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) не е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като не е 

декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 
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обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като не е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с 

друг участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: не е 

доказал, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със 

снегоринна уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 

бр.; в) автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр.. 

Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в 

Част ІV, раздел В, т.9 от единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), като се попълва информация за инструментите, съоръженията и 

техническото оборудване, които ще бъдат на разположение на участника за 

изпълнение на договора. 

В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва с Декларация за 

инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 

на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

Обособена позиция № 4: 

Район: с.Петково, с.Белев дол и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, 

в т.ч. за зимно поддържане 17,2 км ОПМ + 4,5 км вътрешна улична мрежа.  
 

 

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 
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хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, представен от участника и предвиденото за изпълнение на 

поръчката трето лице, на чиито капацитет участникът се позовава – ЕТ „МИЛКО 

ХАДЖИЕВ-МИЛЕНА 77 - РОСИЦА ХАДЖИЕВА“ с ЕИК: 120551834, ведно с 

доказателства за поетите от третото лице задължения – заверено копие от договор за наем 

на оборудване, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

чрез позоваване за част от оборудването на капацитета на трето лице, че 

разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна 

уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) 

автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, 

т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя; 

 С представения от ЕТ „МИЛКО ХАДЖИЕВ-МИЛЕНА 77 - РОСИЦА ХАДЖИЕВА“ 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от 
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участника за изпълнението на поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо верижен трактор със снегоринна уредба, колесeн 

трактор със снегоринна уредба, самосвал и багер – в Част ІV, раздел В, т.9 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е 

посочило данни за инструментите, съоръженията или техническото оборудване, 

които са на разположение за изпълнение на договора, като е представило 

подробна информация, индивидуализираща декларираното оборудване с 

посочване на марка, модел и/или други отличителни технически и/или 

функционални характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;   

 С представеното от участника заверено копие от договор за наем на оборудване са 

представени доказателства за поетите от третото лице задължения, като са 

удостоверени декларираните в представените Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените 

ресурси на предвиденото за изпълнението на поръчката трето лицеа. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

Обособена позиция № 5: 

Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 23,0 км в т.ч. за зимно 
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поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е, 

че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, 

в минимален изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна 

уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) 

автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, 

т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 
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изпълнение на договора, като е представило подробна информация, 

индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на марка, модел 

и/или други отличителни технически и/или функционални характеристики в 

съответствие с изискванията на възложителя. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

  

Обособена позиция № 6: 

Район: с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали - с обща 

дължина ОПМ – 22,9 км, в т.ч. за зимно поддържане – 14,2 км ОПМ + 9,55 км 

вътрешна улична мрежа. 
 

 

„АЛЕКС К3112” ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, представен от участника и предвидените за изпълнение на 

поръчката трети лица, на чиито капацитет участникът се позовава –  Евелин Здравков 

Кафеджиев и „ВАНС ГРУП“ ООД с ЕИК: 203569749, ведно с доказателства за поетите от 

третите лица задължения – заверени копия от договори за наем на оборудване, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
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обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

чрез позоваване на капацитета на трети лица, че разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем 

обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна уредба – 1 бр.; б) колесни 

трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) автомобил – бордови или 

самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил 

данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или техническото 

оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 С представения от Евелин Здравков Кафеджиев Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 
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 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо а) верижен трактор със снегоринна уредба– 1 бр.; б) 

колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; автомобил – бордови или 

самосвал – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за инструментите, 

съоръженията или техническото оборудване, които са на разположение за 

изпълнение на договора, като е представило подробна информация, 

индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на марка, модел 

и/или други отличителни технически и/или функционални характеристики в 

съответствие с изискванията на възложителя;   

 С представения „ВАНС ГРУП“ ООД от Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето 

лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо багер – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които са на 

разположение за изпълнение на договора, като е представило подробна 

информация, индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на 

марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални 

характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;   

 С представените от участника заверени копия от договори за наем на оборудване са 

представени доказателства за поетите от третите лица задължения, като са 

удостоверени декларираните в представените Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените 

ресурси на предвидените за изпълнението на поръчката трети лица. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 
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личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

 Обособена позиция № 7: 

Район: с.Тикале, с.Градът, с.Лъка и с.Остри пазлак - с обща дължина ОПМ – 16,5 км, 

в т.ч. за зимно поддържане – 16,5 км ОПМ + 1,9 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

„ДАН СТРОЙ 19” ЕООД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, представен от участника и предвидените за изпълнение на 

поръчката трети лица, на чиито капацитет участникът се позовава – МИЛКО ЛЮБЕНОВ 

ХАДЖИЕВ, ХАЙРИ ШУКРИЕВ КАВАЛОВ и МИЛКО ЯКИМОВ ЧАУШЕВ, ведно с 

доказателства за поетите от третите лица задължения – заверени копия от договори за наем 

на оборудване, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
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отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

чрез позоваване за част от оборудването на капацитета на трети лица, че 

разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ: а) верижен трактор  със снегоринна 

уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) 

автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, 

т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като е представило подробна информация, 

индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на марка, модел 

и/или други отличителни технически и/или функционални характеристики в 

съответствие с изискванията на възложителя;   

 С представения от МИЛКО ЛЮБЕНОВ ХАДЖИЕВ Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо верижен трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 



                                                     

17 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 С представения от ХАЙРИ ШУКРИЕВ КАВАЛОВ Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 С представения от МИЛКО ЯКИМОВ ЧАУШЕВ Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 
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законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо автомобил бордови или самосвал – в Част ІV, раздел В, 

т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото 

лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или техническото 

оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, като е 

представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 С представените от участника заверени копия от договори за наем на оборудване са 

представени доказателства за поетите от третите лица задължения, като са 

удостоверени декларираните в представените Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените 

ресурси на предвидените за изпълнението на поръчката трети лица. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

  

Обособена позиция № 8: 

Район: с.Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 39,6 км, в т.ч. за зимно 

поддържане 28,5 км ОПМ + 1,0 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 
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доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, 

в минимален изискуем обем, включващ: a) верижен трактор със снегоринна 

уредба– 2 бр.; б) колесен трактор със снегоринна уредба- 4 бр.; в) автомобил 

самосвал – 2 бр.; г) багер - 1бр.– в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил данни за 

разполагаемост с инструментите, съоръженията или техническото оборудване, 

които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, като е 

представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 
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който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

Обособена позиция № 9: 

Район: с.Турян, с.Пещера – с обща дължина ОПМ - 17,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане – 15,4 км ОПМ + 1,2 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, но не е 

представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен 

вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 

участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание/.  

 Участникът с липсата на представяне на единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) не е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като не е 

декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като не е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с 

друг участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: не е 

доказал, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със 

снегоринна уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 

бр.; в) автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр.. 

Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в 



                                                     

21 

Част ІV, раздел В, т.9 от единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), като се попълва информация за инструментите, съоръженията и 

техническото оборудване, които ще бъдат на разположение на участника за 

изпълнение на договора. 

В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва с Декларация за 

инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 

на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

Обособена позиция № 10: 

Район: с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, местност “Хайдушки поляни” и съставните 

махали – с обща дължина ОПМ - 38,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-32,0 км ОПМ + 

12,6 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

„МАРС-МВ” АД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП): 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1.3-1.6 и 2.1-2.4 от Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не са налице обстоятелствата 

за отстраняване по чл.54, ал.1, т.3-6 и чл.55, ал.1, т.1-4 от ЗОП. Липсата 

на обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, 

т.5 от ЗОП е удостоверена единствено спрямо изпълнителния директор 

на дружеството на участника - Тодор Благоев Делиянчев (Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) e подписан само 

от изпълнителния директор на дружеството, но не и от останалите 

членове на съвета на директорите); 
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 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в 

Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, включващи  липса на 

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за 

подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, а именно: доказал е чрез позоваване на капацитета 

на трето лице, че разполага с техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) 

верижни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; б) колесни 

трактори, всеки със снегоринна уредба – 4 бр.; в) автомобили – бордови 

или самосвали – 2 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, 

съоръженията или техническото оборудване, които ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора, като е представило подробна 

информация, индивидуализираща декларираното оборудване с посочване 

на марка, модел и/или други отличителни технически и/или 

функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1.1, 1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.1.1-1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, възложителят отстранява 

от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: 

който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172, чл.192а, чл.194–217, 

чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, чл.321а и чл.352–353е от 
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Наказателния кодекс, респ. за престъпление, аналогично на описаните, в 

друга държава членка или трета страна; за когото е налице конфликт на 

интереси, който не може да бъде отстранен; който е опитал е да повлияе 

на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 

предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или да получи 

информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, като възложителят 

изрично е указал начина на попълване в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) на информацията относно липсата или 

наличието на посочените обстоятелства, а също така възложителят 

изрично е посочил лицата, за които се отнасят посочените основания за 

отстраняване, а именно: лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 

органи. Законодателят в разпоредбата на чл.40, ал.2, т.4 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки изрично е посочил кои са 

лицата, които представляват участника, и кои са лицата, които са членове 

на управителни и надзорни органи на участника, а именно при 

акционерно дружество с едностепенна система на управление това са 

лицата по чл.244, ал.1 от Търговския закон, т.е. всяко лице от съвета на 

директорите. При преглед на представения Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията установи, че той не е 

подписан от всички задължени лица, а именно не е подписан от двама от 

членовете на съвета на директорите - Кристина Андреева Атанасова и 

Елена Стефанова Големанова (Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от изпълнителния 

директор на дружеството на участника - Тодор Благоев Делиянчев), като 

по този начин за останалите членове от съвета на директорите не е 

установено съответствието с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1.1, 1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно дали за някого от тях е 

налице някое от следните: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172, чл.192а, 

чл.194–217, чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, чл.321а и чл.352–

353е от Наказателния кодекс, респ. за престъпление, аналогично на 

описаните, в друга държава членка или трета страна; е налице конфликт 

на интереси, който не може да бъде отстранен; е опитал е да повлияе на 

вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 

предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или да получи 

информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 
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на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

Обособена позиция № 11: 

Район: с.Люлка, с.Сивино, мах.Сърнено - с обща дължина ОПМ – 14,4 км, в т.ч. за 

зимно поддържане – 9,3 км ОПМ + 1,8 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, представен от участника и предвидените за изпълнение на 

поръчката трети лица, на чиито капацитет участникът се позовава – „ТРАНСЛЕС – 

КОМЕРС“ ЕООД с ЕИК: 120613442, „КРАСИН“ ООД с ЕИК: 120548749 и „ВАНС ГРУП“ 

ООД с ЕИК: 203569749, ведно с доказателства за поетите от третите лица задължения – 

заверени копия от договори за наем на оборудване, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 
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и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

чрез позоваване на капацитета на трети лица, че разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем 

обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна уредба – 1 бр.; б) колесни 

трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) автомобил – бордови или 

самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил 

данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или техническото 

оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора , 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 С представения от „ТРАНСЛЕС – КОМЕРС“ ЕООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо верижен трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   
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 С представения от „КРАСИН“ ООД Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето 

лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 С представения от „ВАНС ГРУП“ ООД Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето 

лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 
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Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба, автомобил – 

бордови или самосвал, и багер – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които са на 

разположение за изпълнение на договора, като е представило подробна 

информация, индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на 

марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални 

характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;   

 С представените от участника заверени копия от договори за наем на оборудване са 

представени доказателства за поетите от третите лица задължения, като са 

удостоверени декларираните в представените Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените 

ресурси на предвидените за изпълнението на поръчката трети лица. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

Обособена позиция № 12: 

Район: с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Чеплят, с.Горово - с обща дължина ОПМ – 

21,7 км, в т.ч. за зимно поддържане – 18,5 км ОПМ + 13,9 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

„АЛВИТО” ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, представен от участника и предвидените за изпълнение на 

поръчката трети лица, на чиито капацитет участникът се позовава – „ТРАНСЛЕС – 

КОМЕРС“ ЕООД с ЕИК: 120613442, „КРАСИН“ ООД с ЕИК: 120548749 и ЕВЕЛИН 

ЗДРАВКОВ КАФЕДЖИЕВ, ведно с доказателства за поетите от третите лица задължения 
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– заверени копия от договори за наем на оборудване, като поради неприложимостта им не 

са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

чрез позоваване за част от оборудването на капацитета на трети лица, че 

разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ: а) верижни трактори, всеки със 

снегоринна уредба – 2 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 4 

бр.; в) автомобили – бордови или самосвали – 2 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като е представило подробна информация, 

индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на марка, модел 

и/или други отличителни технически и/или функционални характеристики в 

съответствие с изискванията на възложителя;   

 С представения от „ТРАНСЛЕС – КОМЕРС“ ЕООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 
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Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо верижeн трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 С представения от „КРАСИН“ ООД Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето 

лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 
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включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 3 бр., 

и верижeн трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е посочило 

данни за инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които са 

на разположение за изпълнение на договора, като е представило подробна 

информация, индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на 

марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални 

характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;   

 С представения от ЕВЕЛИН КАФЕДЖИЕВ Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо автомобил – бордови или самосвал – в Част ІV, раздел 

В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 С представените от участника заверени копия от договори за наем на оборудване са 
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представени доказателства за поетите от третите лица задължения, като са 

удостоверени декларираните в представените Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените 

ресурси на предвидените за изпълнението на поръчката трети лица. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

Обособена позиция № 13: 

Район: с.Могилица, с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово, с.Буката и съставни махали- 

с обща дължина ОПМ – 36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане 25,9 ОПМ + 3,5 км 

вътрешна улична мрежа. 
 

 

„АРДАС” ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, представен от участника и предвидените за изпълнение на 

поръчката трети лица, на чиито капацитет участникът се позовава – ВЕЛИН  ЯСЕНОВ 

ТЮТЮНАРОВ, ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ТЮТЮНАРОВ и МИНЧО ВЕЛИНОВ 

КАМЕНОВ, ведно с доказателства за поетите от третите лица задължения – заверени 

копия от договори за наем на оборудване, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 
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специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

чрез позоваване за част от оборудването на капацитета на трети лица, че 

разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ: а) верижни трактори, всеки със 

снегоринна уредба – 2 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 4 

бр.; в) автомобили – бордови или самосвали – 2 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя; 

 С представения от ВЕЛИН ТЮТЮНАРОВ Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето 

лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 
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раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 С представения от ВЕНЦИСЛАВ ТЮТЮНАРОВ Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя; 

 С представения от МИНЧО КАМЕНОВ Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето 

лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 
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раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя; 

 С представените от участника заверени копия от договори за наем на оборудване са 

представени доказателства за поетите от третите лица задължения, като са 

удостоверени декларираните в представените Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените 

ресурси на предвидените за изпълнението на поръчката трети лица. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

Обособена позиция № 14: 

Район: с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставни махали- с обща 

дължина ОПМ – 36,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 19,9 км ОПМ + 2,7 км вътрешна 

улична мрежа. 
 

 

„ЕКСПРЕСИНВЕСТ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 
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Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП): 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в 

Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, включващи  липса на 

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за 

подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, а именно: не е доказал, че разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален 

изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна уредба – 1 

бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) 

автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от представения от участника Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) посоченото изискуемо от възложителя 

оборудване е изброено, без да е индивидуализирано по никакъв начин с 

посочване на марка, модел и други отличителни технически и/или 

функционални характеристики, което не само е свързано с непопълване в 
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пълнота и цялост на изискуема информация в съответно поле от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), но също така 

препятства комисията да осъществи проверка на заявените от участника 

данни с оглед постигане на съответствие с изискванията на възложителя. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 

на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 
 

 

„АРДА ВЕС“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП): 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в 

Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, включващи  липса на 

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
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данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за 

подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, а именно: не е доказал, че разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален 

изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна уредба – 1 

бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) 

автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от представения от участника Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) посоченото изискуемо от възложителя 

оборудване е изброено, без да е индивидуализирано по никакъв начин с 

посочване на марка, модел и други отличителни технически и/или 

функционални характеристики, което не само е свързано с непопълване в 

пълнота и цялост на изискуема информация в съответно поле от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), но също така 

препятства комисията да осъществи проверка на заявените от участника 

данни с оглед постигане на съответствие с изискванията на възложителя. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 

на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 
 

 

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, представен от участника и предвидените за изпълнение на 

поръчката трети лица, на чиито капацитет участникът се позовава – ХАРИ ТЮТЮНАРОВ, 

„АРДАС“ ЕООД с ЕИК: 120560908 и „АЛАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК: 120611053, 

ведно с доказателства за поетите от третите лица задължения – заверени копия от договори 

за наем на оборудване, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 
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(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

чрез позоваване за част от оборудването на капацитета на трети лица, че 

разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна 

уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) 

автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, 

т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя; 

 С представения от ХАРИ ТЮТЮНАРОВ Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето 

лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 
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законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 С представения от „АРДАС“ ЕООД Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето 

лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 
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оборудване, включващо верижен трактор със снегоринна уредба и багер – в Част 

ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя; 

 С представения от „АЛАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя; 

 С представените от участника заверени копия от договори за наем на оборудване са 

представени доказателства за поетите от третите лица задължения, като са 

удостоверени декларираните в представените Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените 

ресурси на предвидените за изпълнението на поръчката трети лица. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 
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несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

Обособена позиция № 15: 

Район: с.Вълчан, с.Змиево - с обща дължина ОПМ – 12,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 6,2 км ОПМ + 1,1 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, 

представен от участника и предвидено за изпълнение на поръчката трето лице, на чиито 

капацитет участникът се позовава – „МАРС-МВ” АД с ЕИК: 120018266, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 
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(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

чрез позоваване на капацитета на трето лице, че разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем 

обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна уредба – 1 бр.; б) колесни 

трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) автомобил – бордови или 

самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил 

данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или техническото 

оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора 

в съответствие с изискванията на възложителя; 

 С представения от „МАРС-МВ” АД Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето 

лице: 

 Е удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с част от изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1.3-1.6 и 2.1-2.4 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, като третото лице чрез 

изпълнителния си директор изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1, т.3-6 и чл.55, ал.1, т.1-4 от ЗОП. Липсата на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 

от ЗОП е удостоверена единствено спрямо изпълнителния директор на 

дружеството - Тодор Благоев Делиянчев (Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от изпълнителния 

директор на дружеството, но не и от останалите членове на съвета на 

директорите); 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за третото лице не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, като третото лице 

изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението 

или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса на 

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника 

техническо оборудване, включващо: а) верижен трактор със снегоринна 

уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; 
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в) автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за инструментите, 

съоръженията или техническото оборудване, които са на разположение за 

изпълнение на договора, като е представило подробна информация, 

индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на марка, 

модел и/или други отличителни технически и/или функционални 

характеристики в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Не е удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с част от изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1.1, 1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка. Съгласно изискванията 

на възложителя, закрепени в т.1.1-1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II „Изисквания 

към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, възложителят 

отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участник, когато за предвиден от него друг субект (трето лице, чиито 

капацитет участникът предвижда да използва) е налице някое от 

следните: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172, чл.192а, чл.194–217, 

чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, чл.321а и чл.352–353е от 

Наказателния кодекс, респ. за престъпление, аналогично на описаните, в 

друга държава членка или трета страна; е налице конфликт на интереси, 

който не може да бъде отстранен; е опитал е да повлияе на вземането на 

решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора 

или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или да получи информация, която може да 

му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка, като възложителят изрично е указал начина на 

попълване в Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) на информацията относно липсата или наличието на 

посочените обстоятелства, а също така възложителят изрично е посочил 

лицата, за които се отнасят посочените основания за отстраняване, а 

именно: лицата, които представляват дадения субект, членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия 

да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Законодателят в разпоредбата на чл.40, ал.2, т.4 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки изрично е посочил кои са 

лицата, които представляват субекта, и кои са лицата, които са членове 

на управителни и надзорни органи на субекта, а именно при акционерно 

дружество с едностепенна система на управление това са лицата по 

чл.244, ал.1 от Търговския закон, т.е. всяко лице от съвета на 

директорите. При преглед на представения Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията установи, че той не е 

подписан от всички задължени лица, а именно не е подписан от двама от 

членовете на съвета на директорите - Кристина Андреева Атанасова и 

Елена Стефанова Големанова (Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от изпълнителния 

директор на дружеството - Тодор Благоев Делиянчев), като по този начин 
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за останалите членове от съвета на директорите не е установено 

съответствието с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1, 

1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно дали за някого от тях е 

налице някое от следните: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172, чл.192а, 

чл.194–217, чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, чл.321а и чл.352–

353е от Наказателния кодекс, респ. за престъпление, аналогично на 

описаните, в друга държава членка или трета страна; е налице конфликт 

на интереси, който не може да бъде отстранен; е опитал е да повлияе на 

вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 

предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или да получи 

информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка; 

 Декларираните в представените Единни европейски документи за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените ресурси (капацитет) 

на предвиденото за изпълнението на поръчката трето лице не са удостоверени с 

представяне на документ/и за поетите от третото лице задължения съгласно 

разпоредбата на чл.65, ал.3 от ЗОП. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 

на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

Обособена позиция № 16:  

Район: с.Левочево, Райковски ливади, с.Хасовица, с.Писаница - с обща дължина 

ОПМ – 28,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16,2 ОПМ + 0,8 км вътрешна улична 

мрежа. 
 

 

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, 

представен от участника и предвидено за изпълнение на поръчката трето лице, на чиито 

капацитет участникът се позовава – „МАРКОНИ ТРАНС“ ЕООД с ЕИК: 120038098, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 
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 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

чрез позоваване за част от оборудването на капацитета на трето лице, че 

разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна 

уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) 

автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, 

т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като е представило подробна информация, 

индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на марка, модел 

и/или други отличителни технически и/или функционални характеристики в 

съответствие с изискванията на възложителя; 

 С представения от „МАРКОНИ ТРАНС“ ЕООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице е удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с част от изискванията към личното състояние 

на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1.3-1.6 и 2.1-2.4 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като третото лице чрез изпълнителния си директор 
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изрично е декларирало в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не са налице 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.3-6 и чл.55, ал.1, т.1-4 от ЗОП. 

Липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, 

ал.1, т.5 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо верижен трактор със снегоринна уредба - в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя; 

 Декларираните в представените Единни европейски документи за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените ресурси (капацитет) 

на предвиденото за изпълнението на поръчката трето лице не са удостоверени с 

представяне на документ/и за поетите от третото лице задължения съгласно 

разпоредбата на чл.65, ал.3 от ЗОП. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 

на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

Обособена позиция № 17: 

Район: с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица, с.Чокамово и съставните 

махали – с обща дължина на ОПМ - 14,4 км, в т.ч. за зимно поддържане - 12,7 км 

ОПМ + 6,3 км вътрешна улична мрежа. 
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„БОР 88“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, ведно с доказателства за поетите от третите лица задължения – 

заверени копия от договори за наем на оборудване, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. Отделно от това за предвидените за изпълнение на 

поръчката трети лица, на чиито капацитет участникът се позовава, както следва: – 

„АНИСТО“ ЕООД с ЕИК: 131484963, АНЕТА АСЕНОВА АНГЕЛОВА, СТИЛИЯН 

РАШКОВ ВУРОВ, НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ и АНТИМ ЕВТИМОВ 

СИНАПОВ, са представени на хартиен носител и на магнитен носител 5 /пет/ броя Единни 

европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), които обаче не са подписани 

нито в хартиения, нито в електронния вариант. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно чрез 

позоваване за оборудването на капацитета на трети лица е доказал, че разполага 

с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален 
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изискуем обем, включващ: а) верижен трактор  със снегоринна уредба – 1 бр.; б) 

колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) автомобил – бордови 

или самосвали – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил 

данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или техническото 

оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора 

в съответствие с изискванията на възложителя; 

 С липсата на подписа на представения от „АНИСТО“ ЕООД Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за 

изпълнението на поръчката трето лице не e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице да е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо багер; 

 С липсата на подписа на представения от АНЕТА АСЕНОВА АНГЕЛОВА Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника 

за изпълнението на поръчката трето лице не e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 
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Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице да е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо  верижен трактор  със снегоринна уредба;   

 С липсата на подписа на представения от СТИЛИЯН РАШКОВ ВУРОВ Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника 

за изпълнението на поръчката трето лице не e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице да е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба;   

 С липсата на подписа на представения от НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника 

за изпълнението на поръчката трето лице не e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 
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раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице да е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо колесен трактор със снегоринна уредба;   

 С липсата на подписа на представения от АНТИМ ЕВТИМОВ СИНАПОВ Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника 

за изпълнението на поръчката трето лице не e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице да е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо автомобил бордови или самосвал;   

 С представените от участника заверени копия от договори за наем на оборудване са 

представени доказателства за поетите от третите лица задължения, като са 
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удостоверени декларираните в представените Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените 

ресурси на предвидените за изпълнението на поръчката трети лица. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 

на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

Обособена позиция № 18: 

Район: Смолянски езера - с обща дължина – 2,5 км, в т.ч. зимно поддържане - 2,5 км 

ОПМ + 2,8 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 
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отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е, 

че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, 

в минимален изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна 

уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) 

автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, 

т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като е представило подробна информация, 

индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на марка, модел 

и/или други отличителни технически и/или функционални характеристики в 

съответствие с изискванията на възложителя. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов/и единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

Обособена позиция № 19: 

Район: с.Влахово, с.Кокорово, с.Стража и с Орешец - с обща дължина ОПМ – 17,6 км, 

в т.ч. за зимно поддържане - 17,6 км ОПМ + 0,2 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

„АРТСТРОЙ“ ООД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, 

представен от участника и предвидено за изпълнение на поръчката трето лице, на чиито 

капацитет участникът се позовава – „ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД с ЕИК: 115816551, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 
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подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: доказал е 

чрез позоваване за част от оборудването на капацитета на трето лице, че 

разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със снегоринна 

уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 бр.; в) 

автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр. – в Част ІV, раздел В, 

т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като е представило подробна информация, 

индивидуализираща декларираното оборудване с посочване на марка, модел 

и/или други отличителни технически и/или функционални характеристики в 

съответствие с изискванията на възложителя; 

 С представения от „ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на 

поръчката трето лице е удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е декларирало в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 
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третото лице не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като третото лице изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Третото лице е собственик на отдадено под наем на участника техническо 

оборудване, включващо верижен трактор със снегоринна уредба – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е посочило данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които са на разположение за изпълнение на договора, 

като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически 

и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на 

възложителя;   

 Декларираните в представените Единни европейски документи за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените ресурси (капацитет) 

на предвиденото за изпълнението на поръчката трето лице не са удостоверени с 

представяне на документ/и за поетите от третото лице задължения съгласно 

разпоредбата на чл.65, ал.3 от ЗОП. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 

на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

Обособена позиция № 20: 

Район: к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. зимно поддържане - 1,6 

км ОПМ + 2,65 км вътрешна улична мрежа. 
 

 

„КОРПУС-2004“ ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, но не е 

представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен 

вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 

участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 
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съдържание/.  

 Участникът с липсата на представяне на единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) не е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като не е 

декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като не е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с 

друг участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: не е 

доказал, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) верижен трактор със 

снегоринна уредба – 1 бр.; б) колесни трактори, всеки със снегоринна уредба – 2 

бр.; в) автомобил – бордови или самосвал – 1 бр.; г) багер – 1 бр.. 

Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в 

Част ІV, раздел В, т.9 от единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), като се попълва информация за инструментите, съоръженията и 

техническото оборудване, които ще бъдат на разположение на участника за 

изпълнение на договора. 

В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва с Декларация за 

инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т 

променена и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите 

на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие 
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и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

 2. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от 

искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

  

 3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични 

регистри, в това число в Търговския регистър при Агенция по вписванията към 

министъра на правосъдието – http://www.brra.bg/, комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от настоящия 

протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за побдор, включително установяването на наличие на 

липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или 

фактически грешки, да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила 

на купувача. 

 

 II. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от 

участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или 

липса на информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена 

и/или допълнена информация, индивидуализирана по-горе по отношение на всеки отделен 

участник съобразно направените констатации, в срок до 5 /словом пет/ работни дни, считано 

от датата на получаване на настоящия протокол. Посочената възможност се прилага и за 

подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени 

подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не 

отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 

предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват участника. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

Забележка: Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., единният 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в 

електронен вид. 

В изпълнение на посоченото изискване възложителят е предоставил на 

заинтересованите лица формуляр на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) /по образец към документацията за обществената поръчка/, подготвен с 

програма за текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на 

използваните средства. Електронният формат на формуляра е достъпен и оперативно 

http://www.brra.bg/
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съвместим с най-разпространените пазарни продукти на информационните и 

комуникационните технологии за широка употреба и не ограничава достъпа на 

заинтересовани лица. 

Начинът за предоставяне на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ 

оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се 

предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

При подготовката на единният европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участниците следва да спазват методическите указания и разясненията, 

предоставени от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка на 

интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки – Портал за обществени 

поръчки, в това число: Методическо указание с изх. № МУ-4 / 02.03.2018г. от 

Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувано на интернет 

страницата на Агенцията по обществени поръчки в Раздел „Законодателство и 

методология“, Поле „Методология“, Секция „Методически указания“ - 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf;  Разяснения от Изпълнителния 

директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувани на интернет страницата на 

Агенцията по обществени поръчки в Раздел „Законодателство и методология“, Поле 

„Методология“, Секция „Въпроси и отговори“: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL . 

 

III. Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с 

придружително писмо в община Смолян във вида съгласно изискванията на документацията 

за участие. Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 

куриерска служба, при което разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за 

постъпване на документите при възложителя. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 20.11.2018 г. 

 

Комисия в състав: 

 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

 

Членове 

 

Станка Делирадева /подпис/* 

 

 

Златко Карaмучев /подпис/* 

 

Розета Буйкова /подпис/* 

 

 

Атанас Малаков /подпис/* 

 
 
 

 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи, заличени на 

основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и  чл. 23 от Закона за защита на личните 

данни.        

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL

