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Д О К Л А Д 
по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

 
От дейността на комисия, назначена със заповед на възложителя № ОП-32 от 

21.09.2018 г.  със задача да отвори, разгледа оцени и класира предложенията на участниците, 

подали оферти в  открита процедура за 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 

    

Състав на комисията: 

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. 
 

Първо заседание на комисията: 

І. На 21.09.2018 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, комисията проведе заседание по 

осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 от Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки /ППЗОП/, както следва: 

1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; регистрационен 

номер, дата и час на получаване; обособена позиция, за която е подадена офертата, 

причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписва от предаващото лице и 

от председателя на комисията. 

2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 

предходния пункт. 

3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи декларация 

по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2402
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4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 

 

4.1. Регистрирани предложения – 22 /словом: двадесет и две/ оферти, както следва: 

 

  

 
 

№ 

 

 
 

Наименование на участника 

 

Рег. номер, дата 

и час на 

получаване на 

офертата 

Обособена 

позиция 

/ОП/,  

за която е 

подадена 

офертата 
 

 

 

 

 

 

1. 

 

„КОРПУС-2004“ ООД 

 

(ЕИК: 120553269) 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Гео Милев № 57; 

тел.: 0886 787 878; 

електронна поща: (не е посочена) 

 

 

 

 

 

ДЛ008567; 

27.08.2018 г.; 

13:15 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 20 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

(ЕИК: 200917182) 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Васил Петлешков № 29; 

тел.: 0878 888 338; 

електронна поща: bulpallet@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ008686; 

30.08.2018г.; 

09:07 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 9 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 

(ЕИК: 120557292) 

адреси: гр. Смолян 4700, жк Невястата, ул. Орфей № 3, 

бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 16; гр. Смолян 4700, ул. Дичо 

Петров № 20; тел./факс: 0301 / 656 32; електронна 

поща: infra.stroi@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ009316; 

18.09.2018 г.; 

14:25 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 3 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

„АЛЕКС К3112“ ЕООД 

 

(ЕИК: 204320334) 

адрес: област Смолян, община Смолян, с. Търън 4730; 

тел.: 0879 36 9291; 

електронна поща: elis_83@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ009329; 

18.09.2018 г.; 

17:47 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 6 

 

 

 

 

 

 
 

 

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

(ЕИК: 200648718) 

адрес: гр. София 1618, район Красно село, жк Красно 

село, бул. Гоце Делчев, бл. 9, вх. Д, магазин на партера; 

 

 

 

 
 

ДЛ009361; 

 

 

 

 
 

 

mailto:bulpallet@abv.bg
mailto:infra.stroi@abv.bg
mailto:elis_83@abv.bg
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5. тел.: 0888 70 13 67; електронна поща: 

bulves2009@abv.bg 

 

19.09.2018 г.; 

15:17 часа 

 

ОП № 5 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

„БОР 88“ ЕООД 

 

(ЕИК: 205247211) 

адрес: гр. Смолян, 4700, ул. Васил Райдовски № 19; 

тел.: 0878 61 61 80 ; 

електронна поща: mr.dichev@gmail.com  

 

 

 

 

 

ДЛ009369; 

19.09.2018 г.; 

16:50 часа 

 

 

 

 

 

ОП № 17 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

 

(ЕИК: 120559852) 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Д-р Заменхоф № 22; 

тел./факс: 0301 / 622 41; електронна поща: 

murdjev_trans@abv.bg  

 

 

 

 

ДЛ009386; 

20.09.2018 г.; 

09:57 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 16 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

 

(ЕИК: 126729838) 

адрес: гр. Хасково 6300, ул. Добруджа № 10, вх. Б, ет. 2, 

офис 23 ; тел.: 038 / 660 800, факс: 038 / 660 800; 

електронна поща: eko_tr@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ009392; 

20.09.2018 г.; 

10:38 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 8 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

„ПЪТСТРОЙ 2014“ ООД 

 

(ЕИК: 202947110) 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров №48, вх.А, ап.3; 

тел.: 0877 772 490; електронна поща:  

ел. поща; perchemlievzdr@abv.bg  

 

 

 

 

 

ДЛ009393; 

20.09.2018 г.; 

10:40 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 1 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

„ДАН СТРОЙ 19“ ЕООД  

 

(ЕИК:  203661044) 

адрес: област Смолян, община Смолян, с. Река 4734; 

тел.: 0876 239 006; електронна поща: 

danstroy19ltd@gmail.com 

 

 

 

 

 

ДЛ009401; 

20.09.2018г.; 

11:11 часа 

 

 

 

 

 

ОП № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Експресинвест“ ЕООД 

 

(ЕИК: 204890957) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bulves2009@abv.bg
mailto:mr.dichev@gmail.com
mailto:murdjev_trans@abv.bg
mailto:eko_tr@abv.bg
mailto:perchemlievzdr@abv.bg
mailto:danstroy19ltd@gmail.com
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11. 

адрес: гр. София 1202, район Възраждане, бул. Стефан 

Стамболов № 45, ет. 2, ап. 5; тел.: 0988 884 992; 

електронна поща: expresinvest@abv.bg; zzzaaar@abv.bg 

 

ДЛ009410; 

20.09.2018г.; 

12:16 часа 

 

ОП № 14 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

„МАРС-МВ” АД 

 

(ЕИК: 120018266) 

адрес: област Смолян, община Смолян, с. Момчиловци 

4750; тел.: 0886 412 211; електронна поща: 

mars_mom@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ009411; 

20.09.2018г.; 

13:00 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 10 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

(ЕИК: 120547372) 

адрес: област Смолян, община Смолян, с. Момчиловци 

4750, ул. Васил Левски № 3; тел.: 03023 / 23 70; 

електронна поща: mars_mom@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ009412; 

20.09.2018 г.; 

13:03 часа 

 

 

 

 

 

ОП № 15 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

„АЛВИТО” ЕООД 

 

(ЕИК: 200905319) 

адрес: област Смолян, община Смолян, с. Търън 4730; 

тел.: 0878 373 173; 

електронна поща: alvito@mail.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ009413; 

20.09.2018 г.; 

13:11 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 12 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

„АРТСТРОЙ“ ООД 

 

(ЕИК: 120564924) 

адрес: гр. Смолян 4700, адрес: ул. Дичо Петров № 6, бл. 

15, вх. Б, ап. 41; тел.: 0878 715 936; електронна поща: 

artstoismolian@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ 009418 

20.09.2018г. 

13:39 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 19 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

„АРДА ВЕС“ ЕООД 

 

(ЕИК: 203732306) 

адрес: област Смолян, община Смолян, с. Арда 4790; 

тел.: 0878 443 857; 

електронна поща: scrat_555@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ009421; 

20.09.2018 г.; 

14:21 часа 

 

 

 

 

 

ОП № 14 

 

 

 

 

 

 

 

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

 

(ЕИК: 200564572) 

адрес: гр. Смолян 4700, бул. България № 25, ет. 2; 

 

 

 

 

ДЛ 009422 

 

 

 

 

 

mailto:expresinvest@abv.bg
mailto:zzzaaar@abv.bg
mailto:mars_mom@abv.bg
mailto:mars_mom@abv.bg
mailto:alvito@mail.bg
mailto:artstoismolian@abv.bg
mailto:scrat_555@abv.bg
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17. тел.: 0878 373 173; 

електронна поща: asenmladenchev@abv.bg  

 

20.09.2018г. 

14:44 часа 

ОП № 11 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

„АРДАС” ЕООД 

 

(ЕИК: 120560908) 

адрес: област Смолян, община Смолян, с. Арда 4790; 

тел.: 0878 588 477; 

електронна поща: ardas_eood@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ009424; 

20.09.2018 г.; 

14:57 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 13 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

(ЕИК: 120016194) 

адрес: област Смолян, община Смолян, с. Арда 4790; 

тел.: 0878 588 477; 

електронна поща: ardas_eood@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ009425; 

20.09.2018 г.; 

15:00 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 14 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД 

 

(ЕИК: 202396664) 

адрес: гр. Смолян 4702, ул. Тракия №  32; тел.: 0885 907 

540; 0878 907 541; електронна поща: tomauto@abv.bg 

 

 

 

 

 

ДЛ 009428; 

20.09.2018 г.; 

16:00 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 18 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

 

(ЕИК: 200847855) 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Георги Русенов № 10;  

тел.: 0895 444 508;  

електронна поща: vasko.stoilov@abv.bg  

 

 

 

 

 

ДЛ009433; 

20.09.2018 г.; 

16:30 часа 

 

 

 

 

 

 

ОП № 4 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

„МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 

(ЕИК: 201366198) 

адрес: гр. Девин 4800, ул. Пирин № 33; 

тел.: 0887 698 516; 

електронна поща: megatransstroy2016@abv.bg    

 

 

 

 

 

ДЛ009434; 

20.09.2018 г.; 

16:56 часа 

 

 

 

 

 

ОП № 2 

 
 

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 

 

5. При отварянето на офертите не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване, но присъстваха следните представители на участници или техни 

mailto:asenmladenchev@abv.bg
mailto:ardas_eood@abv.bg
mailto:ardas_eood@abv.bg
mailto:tomauto@abv.bg
mailto:vasko.stoilov@abv.bg
mailto:megatransstroy2016@abv.bg
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упълномощени представители, както следва: Младен Стоянов - управител на 

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД; Хари Тютюнаров - управител на „АРДАС“ ЕООД, заедно 

с негов редовно упълномощен представител - адв. Петър Мирчев; Никола Мурджев - 

управител на „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД; Даян Грозданов – представител на „АРДА 

ВЕС“ ЕООД, редовно упълномощен; Тодор Делиянчев - изпълнителен директор на „МАРС-

МВ“ АД. Обстоятелствата във връзка с присъстващите лица бяха удостоверени в Списък на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 

на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на офертите.  

6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 

деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следните действия: комисията 

отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за 

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

като такъв се установи в офертата; най-малко трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“; комисията 

предложи по един от присъстващите представители на другите участници да подпише 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по отношение 

на останалите оферти, което право не беше използвано.  

7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си 

в закрито заседание.  

Горепосочените действия, констатации и решения на комисията са отразени в протокол 

№ 1 от 21.09.2018 г. от работата на комисията. 

 

Второ заседание на комисията: 

 

ІІ. 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, комисията в 

същия състав 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: 

 

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 
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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; 

 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 
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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 

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 
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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 

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 



                                                     

10 

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 

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  
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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: 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;   
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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 

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 
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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: 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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

 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 
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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 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 № 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 
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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 

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, 
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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 

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 
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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 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 

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 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 

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 
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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 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, 

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/.  
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 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 

и обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация 
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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); 

 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 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 

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 
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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 

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 
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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 

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;   
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 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;   

 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 
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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 – 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 

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 
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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 

– 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 
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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 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 

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 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, 

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 
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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 

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: 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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: 

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 
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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 

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. 
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„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 

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, 



                                                     

42 

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 

(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 
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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 

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 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 

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, 
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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 

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 
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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 

(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: 
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 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.; 

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 
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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 

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 
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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. 

 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, 
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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 

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, 
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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 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. 
 

 

 

 

„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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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) 
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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 

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 
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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 

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 – 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 

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 
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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 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. 

 

 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 

 

http://www.brra.bg/
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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 подбор, 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 

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 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
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„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. 

 

Горепосочените действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 2 от 20.11.2018 г. от работата на комисията. 

 

Трето заседание на комисията: 

 

 ІІІ. 29.11.2018 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 комисията в 

същия състав 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.12 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

1. На своето предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи 

документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участниците в настоящата обществена поръчка, 

предвид което изиска допълнително представяне на документи от следните участници по 

обособени позиции: 

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. 

1. „ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 

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. 

1. „ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 

 

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. 

1. „БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

 

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. 

1. „МАРС-МВ” АД 

 

 

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. 

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
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1. „ЕКСПРЕСИНВЕСТ“ ЕООД 

 

2.  „АРДА ВЕС“ ЕООД 

 

 

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. 

1. ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

 

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. 

1. „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД  

 

 

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. 

1. „БОР 88“ ЕООД 

 

 

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. 

1. „АРТСТРОЙ“ ООД  

 

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. 

1. „КОРПУС-2004“ ООД 

 

 

2. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от участниците в 

процедурата, както следва: 

 
 

№ 

 
 

Наименование на участника 

 

Регистрационен номер 

на допълнително 

представените 

документи 

 

Дата на 

получаване 

1. „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД  ДЛ011449-001 22.11.2018 г. 

2. „ПЪТСТРОЙ 2014” ООД ДЛ011449-002 22.11.2018 г. 

3. „МАРС-МВ” АД ДЛ011449-003 22.11.2018 г. 
 

4. 
ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР 

ДЕЛИЯНЧЕВ“ 
ДЛ011449-004 22.11.2018 г. 

5. „АРТСТРОЙ“ ООД  ДЛ011449-005 23.11.2018 г. 

6. „БУЛПАЛЕТ“ ЕООД ДЛ011449-006 26.11.2018 г. 

7. „АРДА ВЕС“ ЕООД ДЛ011449-007 26.11.2018 г. 

8. „ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД ДЛ011449-008 26.11.2018 г. 
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9. „БОР 88“ ЕООД ДЛ011449-009 27.11.2018 г. 

10. „КОРПУС-2004“ ООД ДЛ011449-010 28.11.2018 г. 

 

3. В изпълнение на разпоредбата на чл.54 ал.12 от ППЗОП комисията отвори 

постъпилите писма от участниците и пристъпи към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците по обособени позиции с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което установи следното: 

 

 

3.1. 

 

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. 

3.1.1.  

„ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 

 Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил нов 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/, подписан от двамата управители на 

дружеството; доказателства за поетите от третите лица задължения – заверени копия 

от договори за наем на оборудване, ведно с копия от свидетелства за регистрация на 

наетото 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 допълнително 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 
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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 – 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. Посочените 

обстоятелства са удостоверени и с представените заверени копия от 

свидетелства за регистрация на оборудването, на което се позовава 

участника; 

 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 за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

 

3.2. 

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. 

3.2.1.  

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 

 Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил нов 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 допълнително 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, 
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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– 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 за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

 

3.3. 

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. 

3.3.1.  

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

 Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
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участниците: 

Участникът e представил нов 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 допълнително 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– 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;   
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Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

 

3.4. 

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. 

3.4.1.  

„МАРС-МВ” АД 

 

 Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил 3 /три/ броя нови Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписани и приложени 

на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във 

формат, който не позволява редактиране на тяхното съдържание/, подписани от 

изпълнителния директор на дружеството и от останалите членове на съвета на 

директорите, 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 допълнително представените Единни европейски документи 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 
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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;   

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

3.5. 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. 

 

3.5.1. 

 

„АРДА ВЕС“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът с първоначално представения с офертата си 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/ 

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. 
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Посочените обстоятелства са подробно описани и мотивирани в предходния 

протокол от работата на комисията – протокол № 2 от 20.11.2018г.. На основание 

чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от предходния протокол от 

работата на комисията - протокол № 2 от 20.11.2018г., съдържащ констатациите на 

комисията относно съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси, непълноти 

или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки, 

е изпратен на участника в деня на публикуването му в профила на купувача, като на 

основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП от участника е изискано  

да представи 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 в изпратения протокол по отношение на 

участника съобразно направените констатации. Получаването на предходния 

протокол от работата на комисията е удостоверено с обратна разписка. 

В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от 

участника, а именно: 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 – 

ЕТ "АРДИС - ВЕСЕЛИН ГРОЗДАНОВ"  с ЕИК: 120016187 и "КОРПУС-2004" ООД 

с ЕИК: 120553269, ведно с доказателства за поетите от третите лица задължения – 

заверени копия от договори за наем на оборудване, копия от свидетелства за 

регистрация, копия на знак за преминат технически преглед и копия на застраховки 

„Гражданска отговорност“ за декларираната техника, 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 
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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; 

Посочените обстоятелства са удостоверени и с представените заверени 

копия от свидетелства за регистрация, копия на знак за преминат 

технически преглед и копия на застраховки „Гражданска отговорност“ за 

техника, на която се позовава участника;   

 С представения от ЕТ "АРДИС - ВЕСЕЛИН ГРОЗДАНОВ"  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 
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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 със снегоринна уредба – 2 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;  

Посочените обстоятелства са удостоверени и с представените заверени 

копия от свидетелства за регистрация, копия на знак за преминат 

технически преглед и копия на застраховки „Гражданска отговорност“ за 

посочената техника;   

 С представения от "КОРПУС-2004" 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 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 – Христо 

Славчев Кондилов (Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от единия управител на 

дружеството, но не и от другия управител – Славчо Христов 

Кондилов); 

 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, 
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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.; – 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; Посоченото обстоятелство е удостоверено и с 

представените заверени копия от свидетелство за регистрация, знак 

за преминат технически преглед и застраховка „Гражданска 

отговорност“ за посочената техника. 

 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 
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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 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 – Славчо 

Христов Кондилов (Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от единия управител на 

дружеството - Христо Славчев Кондилов), 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. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да не допусне участника 

до разглеждане на техническото му предложение. 

 

 

3.6. 

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. 

3.6.1.  

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

 Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил 3 /три/ броя нови Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписани и приложени 

на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във 

формат, който не позволява редактиране на тяхното съдържание/, за предвиденото от 

участника за изпълнението на поръчката трето лице - „МАРС-МВ” АД, подписани от 

изпълнителния директор на дружеството и от останалите членове на съвета на 

директорите и договор за наем на оборудване, като поради неприложимостта им не 
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са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и 

копие от документ за създаване на обединение. 

 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 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;  

 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.; 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; 

 С представения от участника 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 лице. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 
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3.7. 

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. 

3.7.1.  

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД  

 

 Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил заверено копие от договор за наем на оборудване. 

 С представеното от участника заверено копие на 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 лице. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

 

3.8. 

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. 

3.8.1.  

„БОР 88“ ЕООД 

 

 Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил 5 /пет/ броя нови Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписани и приложени 

на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във 

формат, който не позволява редактиране на тяхното съдържание/, за предвидените от 

участника за изпълнението 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 - „МАРС-МВ” АД, подписани от 

изпълнителния директор на дружеството и от останалите членове на съвета на 

директорите и 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. 

 С представения от „АНИСТО“ 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 
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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 представения от АНЕТА АСЕНОВА АНГЕЛОВА 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 
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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; 

 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; 

 С представения от СТИЛИЯН РАШКОВ ВУРОВ 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 НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за 

изпълнението на поръчката трето лице e удостоверено: 
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 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 АНТИМ ЕВТИМОВ СИНАПОВ 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 
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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; 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

 

3.9. 

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. 

3.9.1.  

„АРТСТРОЙ“ ООД  

 

 Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил заверено копие от договор за наем на оборудване. 

 С представеното от участника заверено копие на 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 лице. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

 

3.10. 

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. 

3.10.1.  

„КОРПУС-2004“ ООД 

 

 Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние 



                                                     

81 

на участниците: 

Участникът e представил нов 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 тяхното съдържание/, подписан от двамата управители на 

дружеството; копия от свидетелства за регистрация, копия на знак за преминат 

технически преглед и копия на застраховки „Гражданска отговорност“ за 

декларираната техника, 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 допълнително 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 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 



                                                     

82 

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;  Посочените обстоятелства 

са удостоверени и с представените заверени копия от свидетелства за 

регистрация, копия на знак за преминат технически преглед и копия на 

застраховки „Гражданска отговорност“ за техника, на която се позовава 

участника;   

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

4. Комисията направи следните констатации относно съответствието на участника 

„ЕКСПРЕСИНВЕСТ“ ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, при което установи следното: 

 

 

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: 

Участникът с първоначално представения с офертата си 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/ 

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. 

Посочените обстоятелства са подробно описани и мотивирани в предходния 

протокол от работата на комисията – протокол № 2 от 20.11.2018г.. На основание 

чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от предходния протокол от 
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работата на комисията - протокол № 2 от 20.11.2018г., съдържащ констатациите на 

комисията относно съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси, непълноти 

или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки, 

е изпратен на участника в деня на публикуването му в профила на купувача, като на 

основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП от участника е изискано  

да представи 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 в изпратения протокол по отношение на 

участника съобразно направените констатации. Получаването на предходния 

протокол от работата на комисията е удостоверено с обратна разписка. В 

законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

деловодството на Община Смолян не са постъпили допълнителни документи от 

участника, с което за него остава неудостоверено постигането на съответствие с 

горепосочените критерии 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 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, комисията единодушно реши да не допусне участника 

до разглеждане на техническото му предложение. 

 

 5. С това работата на комисията по 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 в настоящи и предходни протоколи от работа 

на комисията 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: 
 

І. Предлага за отстраняване в частта на 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, следните участници: 

 

1. „ЕКСПРЕСИНВЕСТ“ ЕООД. 

Правно основание: чл.107, т.1, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП. 

 

2. „АРДА ВЕС“ ЕООД. 

Правно основание: чл.107, т.1, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и 

ал.2, чл. 55, ал. 1, т. 5 и ал. 3, чл.65, ал.4 и чл.67, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.40, 

ал.2, т.3, пр.1 от ППЗОП. 

 

ІІ. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническите 

предложения в подадените оферти следните участници по обособени позиции: 

 

http://www.brra.bg/
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1. 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 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. Обособена позиция № 5: Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 

23,0 км в т.ч. за зимно поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична 

мрежа. 

- „БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

11. 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. 
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- „АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

 

12. 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 

 

13. 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 

 

14. 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. 

- ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

15. 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“ 

 

16. 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 

 

17. 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. 

- „БОР 88“ ЕООД 

 

18. 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 

 

19. 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 

 

20. 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 

 

 Горепосочените действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 3 от 29.11.2018 г. от работата на комисията. 

 

Четвърто заседание на комисията: 

 

ІV. На 29.11.2018 г., в 12:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 

етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 
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12, в изпълнение на заповед № ОП-32 от 21.09.2018 г. на кмета на община Смолян, 

комисията в същия състав проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и ал.2 от 

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

1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане техническите 

предложения на участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор: 

 На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали техническите 

предложения на участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията 

ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. 

 

1.1.  

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. 

 

1.1.1  

„ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.2.  

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. 

 

1.2.1  

„МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 
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 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.3.  

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. 

 

1.3.1  

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 
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на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.4.  

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. 

 

1.4.1  

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.5.  

Обособена позиция № 5: 

Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 23,0 км в т.ч. за зимно 

поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична мрежа. 

 

1.5.1  

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 
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 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.6.  

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. 

1.6.1  

„АЛЕКС К3112” ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
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Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 
отваряне на ценовото предложение. 

 

1.7. 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. 

1.7.1  

„ДАН СТРОЙ 19” ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.8. 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. 

1.8.1  

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 



                                                     

91 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.9. 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. 

1.9.1  

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.10. 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. 

 

1.10.1  

„МАРС-МВ” АД 
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 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.11. 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. 

 

1.11.1  

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

  

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  
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Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.12. 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. 

1.12.1  

„АЛВИТО” ЕООД 

  

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.13. 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. 

1.13.1  

„АРДАС” ЕООД 

  

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
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данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.14. 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. 

1.14.1  

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 
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1.15. 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. 

1.15.1  

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.16. 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. 

1.16.1  

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 
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процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.17. 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. 

1.17.1  

„БОР 88“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.18. 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. 

1.18.1  

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 
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 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.19. 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. 

1.19.1  

„АРТСТРОЙ“ ООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 
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отваряне на ценовото предложение. 

 

1.20. 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. 

1.20.1  

„КОРПУС-2004“ ООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

2. При разглеждането на техническите оферти 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. 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и извършените констатации, комисията 

единодушно  
Р Е Ш И : 

 

I. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП допуска по обособени позиции следните 

участници до отваряне на ценовите им предложения. 

1. 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 

 

2. 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 
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3. 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 

 

4. 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 

 

5. Обособена позиция № 5: Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 

23,0 км в т.ч. за зимно поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична 

мрежа. 

- „БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

12. 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 
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13. 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 

 

14. 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. 

- ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

15. 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“ 

 

16. 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 

 

17. 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. 

- „БОР 88“ ЕООД 

 

18. 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 

 

19. 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 

 

20. 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 

 

II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 

04.12.2018г. от 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, за 

която дата и час участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в 

профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 

Горепосочените действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 4 от 29.11.2018 г. от работата на комисията. 

 

Пето  заседание на комисията: 

 

V. На 04.12.2018 г., в 8:30 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 комисията в 

същия състав проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 
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5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 

предложения от офертите на участниците, като съображенията за това са следните: 

Комисията е извършила проверка на съответствието на участниците с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор; Комисията е разгледала техническите 

предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор; Комисията е разгледала допуснатите оферти и 

проверила за тяхното съответствие с предварително обявените условия; В изпълнение 

разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 29.11.2018 г., т.е. не по-късно от два работни дни 

преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията е обявила чрез съобщение 
1
 в 

профила на купувача 
2
, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. 

 

2. При отварянето на ценовите оферти присъстваха следните представители на 

участници или техни упълномощени представители, както следва:  - Хари Тютюнаров -  

управител на ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ и представител на „АРДАС“ ЕООД - 

адв. Петър Мирчев - редовно упълномощен, като представители на останалите участници 

или средствата за масово осведомяване не присъстваха. Обстоятелствата във връзка с 

присъстващите лица бяха удостоверени в Списък на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители.  

 

3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече при 

следния ред: Комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти и констатира, че 

същите са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията; След 

описаните действия комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови 

параметри“, съдържащ ценовите оферти на допуснатите участници; При отваряне на 

ценовите предложения, съдържанието на всяко от тях беше съобщено по обособени позиции 

на всички присъстващи. Предложените ценови оферти бяха съобщени, както следва: 

 

 

3.1. 

 
 

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 

 

                                                 
1
 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на община Смолян с изх. № ДЛ011736 от 

29.11.2018г. 
2 https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2402 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

    Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа 

на територията на община Смолян: 840 . 00 лева /словом осемстотин и 

четиридесет лева  / без ДДС, която обща стойност е формирана като 

сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка. 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2697.53 лева /словом 

две хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и петдесет и три 

стотинки  / без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.2. 

 
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 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 799.10 лева /словом седемстотин 

деветдесет и девет лева и десет стотинки / без ДДС, която обща 

стойност е формирана като сбор от оферирани единични цени за 

отделните видове работи по снегопочистване и зимно поддържане в 

обхвата на обществената поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2827. 45 лева /словом 

две хиляди осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и пет 

стотинки / без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.3. 

 
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. 
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„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 803. 00 лева /словом: осемстотин и 

три лева / без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2862.56 лева /словом: 

две хиляди осемстотин шестдесет и два лева и петдесет и шест 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.4. 

 
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 

 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

            Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 845. 00 лева /словом: осемстотин 

четиридесет и пет лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2974.00 лева /словом: 

две хиляди деветстотин седемдесет и четири лева / без ДДС, която 

обща стойност е формирана като сбор от оферирани единични цени за 

отделните видове ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.5. 

 
Обособена позиция № 5: 

Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 23,0 км в т.ч. за зимно 

поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична мрежа. 

  

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 



                                                     

104 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

          Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 698. 00 лева /словом: шестстотин 

деветдесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 1451.24 лева /словом: 

хиляда четиристотин петдесет и един лева и двадесет и четири 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.6. 

 
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 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 796 . 00 лева /словом: седемстотин 

деветдесет и шест лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 1621.00 лева /словом: 

хиляда шестстотин двадесет и един лева/ без ДДС, която обща 

стойност е формирана като сбор от оферирани единични цени за 

отделните видове ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.7. 

 
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  
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

          Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 863.00 лева /словом: осемстотин 

шестдесет и три лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048.56 лева /словом: 

три хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ 

без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от оферирани 

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.8. 

 
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 

 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 867.00 лева /словом:осемстотин 

шестдесет и седем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048.56 лева 

/словом:три хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и шест 

стотинки / без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.9. 

 
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 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

        Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 868. 00 лева /словом: осемстотин 

шестдесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048.56 лева /словом: 

три хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки  / 

без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от оферирани 

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.10. 

 
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 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

      Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 804. 50 лева /словом: осемстотин и 

четири лева и петдесет стотинки / без ДДС, която обща стойност е 

формирана като сбор от оферирани единични цени за отделните видове 

работи по снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на 

обществената поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3024.15 лева /словом: 

три хиляди двадесет и четири лева и петнадесет стотинки  / без 

ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от оферирани 

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.11. 

 
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 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

      Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 748. 00 лева /словом: седемстотин 

четиридесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 1622.80 лева /словом: 

хиляда шестстотин двадесет и два лева и осемдесет стотинки / без 

ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от оферирани 

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.12. 

 
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 

 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 748. 00 лева /словом: седемстотин 

четиридесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 1622.80 лева /словом: 

хиляда шестстотин двадесет и два лева и осемдесет стотинки / без 

ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от оферирани 

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.13. 

 
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 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

     Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 848. 00 лева /словом осемстотин 

четиридесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048.00 лева /словом: 

три хиляди четиридесет и осем лева / без ДДС, която обща стойност е 

формирана като сбор от оферирани единични цени за отделните видове 

ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.14. 

 
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. 

  

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 840. 00 лева /словом:  осемстотин и 

четиридесет лева / без ДДС, която обща стойност е формирана като 

сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3040.00 лева /словом: 

три хиляди и четиридесет лева / без ДДС, която обща стойност е 

формирана като сбор от  оферирани единични цени за отделните 

видове ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации в 

обхвата на обществената поръчка. 

 

3.15. 

 
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“ 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 791. 00 лева /словом:  седемстотин 

деветдесет и един лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от  оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2970.75 лева /словом: 

две хиляди деветстотин и седемдесет лева и седемдесет и пет 

стотинки / без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.16. 

 
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  

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 796. 00 лева /словом:  седемстотин 

деветдесет и шест лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2920.27 лева /словом: 

две хиляди деветстотин и двадесет  лева и двадесет и седем 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.17. 

 
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 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 844. 00 лева /словом:  осемстотин 

четиридесет и четири лева/ без ДДС, която обща стойност е 

формирана като сбор от оферирани единични цени за отделните видове 

работи по снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на 

обществената поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2722.30 лева /словом: 

две хиляди седемстотин двадесет и два лева и тридесет стотинки/ 

без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от оферирани 

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.18. 

 
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  

 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 866. 89 лева /словом:  осемстотин 

шестдесет и шест лева и осемдесет и девет стотинки/ без ДДС, 

която обща стойност е формирана като сбор от оферирани единични 

цени за отделните видове работи по снегопочистване и зимно 

поддържане в обхвата на обществената поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3041.44 лева /словом: 

три хиляди четиридесет и един лева и четиридесет и четири 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.19. 

 
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. 
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„АРТСТРОЙ“ ООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 863. 00 лева /словом:  осемстотин 

шестдесет и три лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048. 56 лева 

/словом: три хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и шест 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.20. 

 
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 

 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 868. 00 лева /словом:  осемстотин 

шестдесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048. 56 лева 

/словом: три хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и шест 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си 

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

ал.3 и 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.2 и чл.58, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

5. По обособени позиции комисията провери служебно пълнотата на представените 

ценови оферти и коректността, верността и точността на извършените калкулации, при което 

направи следните констатации относно валидността и съответствието на представените 

оферти с предварително обявените условия на поръчката:  

 

5.1.  

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. 

 

5.1.1  

„ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.2. 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. 

5.2.1  

„МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
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Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.3. 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. 

5.3.1  

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.4. 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. 

5.4.1  

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 
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единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите. 

 

5.5. Обособена позиция № 5: 

Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 23,0 км в т.ч. за зимно 

поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична мрежа. 

5.5.1  

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение. 

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.6. 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. 

5.6.1  

„АЛЕКС К3112” ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  
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5.7. 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. 

5.7.1  

„ДАН СТРОЙ 19” ЕООД  

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.8. 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. 

5.8.1  

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.9. 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. 

5.9.1  
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„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.10. 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. 

5.10.1  

„МАРС-МВ” АД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.11. 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. 

5.11.1  

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.12. 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. 

5.12.1  

„АЛВИТО” ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.13. 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. 

5.13.1  

„АРДАС” ЕООД 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.14. 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. 

5.14.1  

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.15. 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. 

5.15.1  

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.16. 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. 

5.16.1  

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД  

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.17. 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. 

5.17.1  

„БОР 88“ ЕООД 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.18. 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. 

5.18.1  

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД  

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.19. 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. 

5.19.1  

„АРТСТРОЙ“ ООД 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.20. 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 

5.20.1  

„КОРПУС-2004“ ООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 
 

 

6. Комисията пристъпи по обособени позиции към оценка на допуснатите оферти и 

класиране съгласно следната утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при 

следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО):  

1. Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и зимно 

поддържане (О1) - тежест в комплексната оценка 65 %, максимум 65 точки.  

2. Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при 

аварийни ситуации (О2) - тежест в комплексната оценка 35 %, максимум 35 точки.  

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
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7. Резултатите от прилагането на формулата за оценка на допуснатите оферти на участниците 

по показателите Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане (О1), Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации (О2) и Общата комплексна оценка 

(КО),  са закрепени таблично по обособени позиции, както следва: 

 

7.1. 

 

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. 

 

7.1.1. „ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 
Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на работите 

по снегопочистване и 

зимно поддържане 

Оценка по показателя 

- Обща единична цена 

за изпълнение на 

работите по 

снегопочистване и 

зимно поддържане (О1) 

Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при аварийни 

ситуации 

Оценка по показателя - 

Обща единична цена за 

изпълнение на ремонтно-

възстановителни работи 

при аварийни ситуации 

(О2) 

 
Общата 

комплексна оценка 

(КО) 

840.00 лв. 65 т. 2697.53 лв.  35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

 

7.2. 

 

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. 

7.2.1.  

 „МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 
Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на работите 

по снегопочистване и 

зимно поддържане 

Оценка по показателя 

- Обща единична цена 

за изпълнение на 

работите по 

снегопочистване и 

зимно поддържане (О1) 

Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при аварийни 

ситуации 

Оценка по показателя - 

Обща единична цена за 

изпълнение на ремонтно-

възстановителни работи 

при аварийни ситуации 

(О2) 

 
Общата 

комплексна оценка 

(КО) 

799.10 лв. 65 т. 2827.45 лв.  35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.3. 

 

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. 

7.3.1.  

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 
Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на работите 

по снегопочистване и 

зимно поддържане 

Оценка по показателя 

- Обща единична цена 

за изпълнение на 

работите по 

снегопочистване и 

зимно поддържане (О1) 

Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при аварийни 

Оценка по показателя - 

Обща единична цена за 

изпълнение на ремонтно-

възстановителни работи 

при аварийни ситуации 

(О2) 

 
Общата 

комплексна оценка 

(КО) 
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ситуации 
803.00 лв. 65 т. 2862.56 лв.  35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.4. 

 

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. 

7.4.1.  

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя – 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя – Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

845.00 лв. 65 т. 2974.00 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.5. 

 

Обособена позиция № 5: 

Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 23,0 км в т.ч. за зимно 

поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична мрежа. 

7.5.1.  

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

698.00 лв. 65 т. 1451.24 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.6. 

 

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 
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мрежа. 

7.6.1.  

„АЛЕКС К3112” ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

796.00 лв. 65 т. 1621.00 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.7. 

 

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. 

7.7.1.  

„ДАН СТРОЙ 19” ЕООД  

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

863.00 лв. 65 т. 3048.56 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.8. 

 

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. 

7.8.1.  

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 
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и зимно 

поддържане 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

867.00 лв. 65 т. 3048.56 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.9. 

 

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. 

7.9.1.  

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

868.00 лв. 65 т. 3048.56 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.10. 

 

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. 

7.10.1. „МАРС-МВ” АД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

804.50 лв. 65 т. 3024.15 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 Обособена позиция № 11: 
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7.11. 

 
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. 

7.11.1.  

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

748.00 лв. 65 т. 1622.80 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.12. 

 

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. 

7.12.1.  

„АЛВИТО” ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

748.00 лв. 65 т. 1622.80 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.13. 

 

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. 

7.13.1.  

„АРДАС” ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 
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работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

848.00 лв. 65 т. 3048.00 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.14. 

 

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. 

7.14.1.  

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

840.00 лв. 65 т. 3040.00 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.15. 

 

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. 

7.15.1.  

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

791.00 лв. 65 т. 2970.75 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 
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оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.16. 

 

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. 

7.16.1.  

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

796.00 лв. 65 т. 2920.27 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

 

7.17. 

 

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. 

7.17.1.  

„БОР 88“ ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

844.00 лв. 65 т. 2722.30 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.18. 

 

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. 

7.18.1.  

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД  
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Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

866.89 лв. 65 т. 3041.44 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.19. 

 

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. 

7.19.1.  

„АРТСТРОЙ“ ООД  

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

863.00 лв. 65 т. 3048.56 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

 

7.20. 

 

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 

7.20.1.  

„КОРПУС-2004“ ООД  

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 



                                                     

130 

поддържане (О1) ситуации (О2) 

868.00 лв. 65 т. 3048.56 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  

Р Е Ш И : 
 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците по обособени позиции, 

както следва:  

 

 1. 

 

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. 

 

Класиране  

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 

100 т. 

 

 

2. 

 

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. 

 

Класиране  

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

3. 

 

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. 

 

Класиране  

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 

100 т. 

 

 

4. 

 

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. 

 

Класиране  

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

5. 

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. 

 

Класиране  

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

6. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„АЛЕКС К3112” ЕООД 

 

100 т. 

 

 

7. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ДАН СТРОЙ 19” ЕООД  

 

100 т. 

 

 

8. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

 

100 т. 

 

 

9. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

10. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„МАРС-МВ” АД 

 

100 т. 

 

 

11. 

 

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. 
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Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

 

100 т. 

 

 

12. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„АЛВИТО” ЕООД 

 

100 т. 

 

 

13. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„АРДАС” ЕООД 

 

100 т. 

 

 

14. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

 

100 т. 

 

15. 

 

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 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР 

ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

 

100 т. 

 

 

16. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

 

 

100 т. 
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17. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„БОР 88“ ЕООД 

 

 

100 т. 

 

 

18. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД 

 

 

100 т. 

 

 

19. 

 

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. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„АРТСТРОЙ“ ООД 

 

 

100 т. 

 

 

20. 

 

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 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„КОРПУС-2004“ ООД 

 

 

100 т. 

 

 ІІ. Предлага на възложителя сключване на договори по обособени позиции с 

класираните на първо място участници при съществените обективирани условия съгласно 

подадените оферти. 

 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не бяха заявени особени мнения.  

 

Горепосочените действия, констатации и решения на комисията са отразени в протокол № 5 

от 04.12.2018 г. от работата на комисията. 

 

Настоящият доклад е технически съставен на 04.12.2018г., като на същата дата е предаден на 

възложителя за утвърждаване ведно с протоколите от работа на комисията и цялата 

документация в процедурата. 
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Приложение: 

5 (пет) броя протоколи от работата на комисията, както следва: -  протокол № 1 от 21.09.2018 

г., протокол № 2 от 20.11.2018 г., протокол № 3 от 29.11.2018 г., протокол № 4 от 29.11.2018 

г. и протокол № 5 от 04.12.2018 г. 

 

 

Комисия в състав: 

 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

 

Членове 

 

Станка Делирадева /подпис/* 

 

 

Златко Карaмучев /подпис/* 

 

Розета Буйкова /подпис/* 

 

 

Атанас Малаков /подпис/* 

 

 
 

 

                                                                                                            положен подпис и печат 

Дата: 04.12.2018  Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

                                                                                       Кмет на община Смолян 

 
 

 

* Забележка: Налице са положени подписи и печат, заличени на основание чл.42, ал.5 

от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 

 


