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ПРОТОКОЛ № 2 
за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите и 

информацията в Плик № 1, включително и допълнително представените, от офертите, подадени 

от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от 

ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ 

НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 

2017/2018 ГОДИНА”, чието изпълнение е разделено на 20 /двадесет/ обособени позиции /ОП/, 

както следва: Обособена позиция № 1 – Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща 

дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ. Обособена позиция № 2 – Район с. 

Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за 

зимно поддържане 16,3 км ОПМ. Обособена позиция № 3 – Район с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, мах. 

Заевите и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5 км 

ОПМ. Обособена позиция № 4 – Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. Славейковци, мах. 

Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 км.ОПМ. 

Обособена позиция № 5 – Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с обща дължина 

ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км ОПМ. Обособена позиция № 6 – Район с. Ровино, с. 

Селище, с. Требище, с. Търън и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 16.1 км. ОПМ. Обособена позиция № 7 – Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с 

обща дължина ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ. Обособена позиция № 8 – 

Район с. Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 

26,0 км.ОПМ. Обособена позиция № 9 – Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща дължина ОПМ - 

32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15.4 км. ОПМ. Обособена позиция № 10 – Район с. Кутела, с. 

Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. 

за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ. Обособена позиция № 11 – Район с. Смилян, с. Липец, с. Сивино, 

мах. Сърнено - с обща дължина ОПМ - 19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане -10,100 км ОПМ. Обособена 

позиция № 12 – Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща дължина ОПМ - 17.5 км, в 

т.ч. за зимно поддържане - 17.500 км ОПМ. Обособена позиция № 13 – Район с. Черешево, с. Кремене, 

с. Киселчово, с. Буката и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно 

поддържане 19,1 ОПМ. Обособена позиция № 14 – Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна 

Арда и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 

км.ОПМ. Обособена позиция № 15 – Район с. Вълчан, с. Змиево и с. Равнината - с обща дължина ОПМ - 

14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане - 8.2 км.ОПМ. Обособена позиция № 16 – Район с. Левочево, 

Райковски ливади, с. Хасовица, с. Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 15,2 ОПМ. Обособена позиция № 17 – Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. 

Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 

км ОПМ. Обособена позиция № 18 – Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. зимно 

поддържане - 3,0 км - до х. Смолянски езера ОПМ . Обособена позиция № 19 – Район с. Кокорово, с. 

Орешец и с. Стража - с обща дължина ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ. 

Обособена позиция № 20 – Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно 

поддържане - 1,6 км ОПМ, която обществена поръчка е открита с решение № 20 от 15.09.2015 г. на 

кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен 

номер 00092-2015-0013 
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Днес, 26.11.2015 г., в 09:00 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 № 2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Смолян се 

събра комисия в следния състав: 

 

Председател:  

Любомир Петров Равелов - директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

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

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

Албена Раданова Синапова - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Димитър Данчев Настанлиев - началник отдел „ФСДБЧРФК“ в дирекция „ФСДБ” в община Смолян 

  

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 10, изр. 1 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

  

1. Комисията направи следните констатации: 

 

1.1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи: съгласно 

предходния протокол от работата на комисията. 

 

1.2. Участници, представили допълнително документи:  

1.2.1. Обособена позиция № 1: Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща 

дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ – 1 /един/, както следва: 

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД. 

1.2.2. Обособена позиция № 4: Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. 

Славейковци, мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно 

поддържане 17.2 км.ОПМ – 2 /двама/, както следва:  „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД и „РУМИ“ ЕООД. 

1.2.3. Обособена позиция № 5: Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с 

обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км ОПМ – 3 /трима/, както следва:  

„БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД, „РУМИ“ ЕООД и „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД. 

1.2.4. Обособена позиция № 6: Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и 

съставните махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. ОПМ – 

2 /двама/, както следва: ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ“ и „КРИСИ 2009“ ЕООД. 

1.2.5. Обособена позиция № 14: Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна Арда и 

съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 км.ОПМ - 2 

/двама/, както следва: „АРДА ВЕС“ ЕООД и „АРДАС“ ЕООД. 

1.2.6. Обособена позиция № 16: Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. 

Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ – 2 /двама/, 

както следва:  „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД и „ПЕТРО – Г“ ЕООД. 

1.2.7. Обособена позиция № 19: Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина 

ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ - 2 /двама/, както следва: „КОРПУС-2004“ 

ООД и „КРИСИ 2009“ ЕООД. 

 

1.3. Допълнително представените документи са постъпили в законово определения срок от 5 

/пет/ работни дни, считани от датата на получаване на предходния протокол. 

 

1.4. Участници, които не са представили допълнителни документи, но им е указано 

допълнително представяне на документи съгласно предходния протокол от работата на комисията: 
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1.4.1. Обособена позиция № 7: Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина 

ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ – 1 /един/, както следва: „АЛВИТО“ 

ЕООД. 

1.4.2. Обособена позиция № 16: Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. 

Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ – 1 /един/, 

както следва: „АЛВИТО“ ЕООД. 

 

2. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и редовността 

на представените от участниците документи и информация в плик № 1 - „Документи за подбор” и 

изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи по обособени 

позиции към проверка на съответствието на документите и информацията в плик № 1, включително 

допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

 

Обособена позиция № 1: 

Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за 

зимно поддържане 5,5 км ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 2: 

Район с. Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 

км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3 км ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 



                                       

4 

 

Обособена позиция № 3: 

Район с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, мах. Заевите и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 

20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5 км ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 4: 

Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. Славейковци, мах. Орловица, мах. Бука - с 

обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 км.ОПМ.  

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД документи 

и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД, съдържащи се в плик 

№ 1, включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „РУМИ“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „РУМИ“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, 

включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 



                                       

5 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „БУЛВЕС 2009“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „БУЛВЕС 2009“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

5. 

Наличието и редовността на представените от участника „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 
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Обособена позиция № 5: 

Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за 

зимно поддържане 9,0 км ОПМ.  

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД документи 

и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД, съдържащи се в плик 

№ 1, включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРТСТРОЙ“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „АРТСТРОЙ“ ООД, съдържащи се в плик № 1, 

не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „РУМИ“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „РУМИ“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, 

включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 
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4. 

Наличието и редовността на представените от участника „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

5. 

Наличието и редовността на представените от участника „БУЛВЕС 2009“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „БУЛВЕС 2009“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

6. 

Наличието и редовността на представените от участника „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 
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Обособена позиция № 6: 

Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 

25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ“ 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ“, съдържащи се в 

плик № 1, включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „КРИСИ 2009“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КРИСИ 2009“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 7: 

Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно 

поддържане-17.5 км. ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „АЛВИТО“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е удостоверил, че разполага с регистрирани и технически изправни трактори 

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства, в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката – 

по образец съгласно приложение № 9. Представената от участника Декларация за 



                                       

9 

моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката – 

по образец съгласно приложение № 9, удостоверява, че за изпълнението на поръчката 

участникът предвижда използването на колесни трактори, както следва: KOMATSU WB 

97S-5 с рег. № СМ 00698 и KOMATSU WB 97S-5 с рег. № СМ 00735, като не е описано 

никой от тях да е снабден със снегоринна уредба. Приложените към декларацията 

свидетелства за регистрация и контролни талони за извършени технически преглед също не 

установяват някой от описаните колесни трактори да е снабден със снегоринна уредба. 

Заключение: 

Констатираните липса на документи и несъответствие с критериите за подбор са описани 

в предходния протокол от работата на комисията, с който от участника е изискано 

допълнително представяне на съответни документи и информация.  

В законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на 

предходния протокол, участникът не е представил допълнителни документи или 

информация за постигане на съответствие с изискванията за подбор. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предпоставките съгласно т.16.1 

от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, и чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП, участникът да бъде предложен за 

отстраняване от процедурата, като документите му в Плик 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” не следва да бъдат разглеждани. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРТСТРОЙ“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „АРТСТРОЙ“ ООД, съдържащи се в плик № 1, 

не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 8: 

Район с. Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 

26,0 км.ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
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закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 9:  

Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща дължина ОПМ - 32,5 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 15.4 км. ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „КЛИНЪР“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КЛИНЪР“ ООД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 10:  

Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща 

дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „МАРС-МВ“ АД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „МАРС-МВ“ АД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 12:  

Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за 

зимно поддържане - 17.500 км ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „МАРС-МВ“ АД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „МАРС-МВ“ АД, съдържащи се в плик № 1, не 
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са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 13: 

Район с. Черешево, с. Кремене, с. Киселчово, с. Буката и съставните махали - с обща дължина 

ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРДАС“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „АРДАС“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 14: 

Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна Арда и съставните махали - с обща дължина 

ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 км.ОПМ. 

  

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРДА ВЕС“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „АРДА ВЕС“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, 

включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 
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2. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРДАС“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „АРДАС“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, 

включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 16: 

Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, 

в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

2. 

 

Наличието и редовността на представените от участника „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 
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3. 

Наличието и редовността на представените от участника „АЛВИТО“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е удостоверил, че разполага с регистрирани и технически изправни трактори 

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката – 

по образец съгласно приложение № 9. Представената от участника Декларация за 

моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката – 

по образец съгласно приложение № 9, удостоверява, че за изпълнението на поръчката 

участникът предвижда използването на колесни трактори, както следва: FA1898.08 с рег. 

№ СМ 01491 и KOMATSU WB 97S-5 с рег. № СМ 01133, като не е описано никой от тях да 

е снабден със снегоринна уредба. Приложените към декларацията свидетелства за 

регистрация и контролни талони за извършени технически преглед също не установяват 

някой от описаните колесни трактори да е снабден със снегоринна уредба. 

Заключение: 

Констатираните липса на документи и несъответствие с критериите за подбор са описани 

в предходния протокол от работата на комисията, с който от участника е изискано 

допълнително представяне на съответни документи и информация.  

В законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на 

предходния протокол, участникът не е представил допълнителни документи или 

информация за постигане на съответствие с изискванията за подбор. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предпоставките съгласно т.16.1 

от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, и чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП, участникът да бъде предложен за 

отстраняване от процедурата, като документите му в Плик 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” не следва да бъдат разглеждани. 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПЕТРО – Г“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ПЕТРО – Г“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, 

включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 
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Обособена позиция № 17: 

Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и съставните махали – с обща дължина на 

ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 км ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ХИГО 88“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ХИГО 88“ ООД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 18:  

Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. зимно поддържане - 3,0 км - до х. 

Смолянски езера ОПМ: 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „КЛИНЪР“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КЛИНЪР“ ООД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 19: 

Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 13,7 ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „КОРПУС-2004“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КОРПУС-2004“ ООД, съдържащи се в плик № 

1, включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 
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участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „КРИСИ 2009“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КРИСИ 2009“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, включително и допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

Обособена позиция № 20:  

Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане - 1,6 км ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ВЪЛК“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ВЪЛК“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, не са 

налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „АНИСТО“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „АНИСТО“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, 

не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  
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Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 

закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

 

I. Обособена позиция № 1: Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща 

дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следния участник: 

o „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД. 

 
 

II. Обособена позиция № 2: Район с. Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните 

махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3 км ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следния участник: 

o „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД. 

 
 

III. Обособена позиция № 3: Район с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, мах. Заевите и съставните 

махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5 км ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следния участник: 

o „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД. 

 
 

IV. Обособена позиция № 4: Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. Славейковци, 

мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 

км.ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следните участници: 

o „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД. 

o „РУМИ“ ЕООД. 

o „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД. 

o „БУЛВЕС 2009“ ЕООД. 

o „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД. 
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V. Обособена позиция № 5: Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с 

обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следните участници: 

o „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД. 

o „АРТСТРОЙ“ ООД. 

o „РУМИ“ ЕООД. 

o „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД. 

o „БУЛВЕС 2009“ ЕООД. 

o „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД. 

 
 

VI. Обособена позиция № 6: Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и съставните 

махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следните участници: 

o ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ“.  

o „КРИСИ 2009“ ЕООД. 

 
 

VII. Обособена позиция № 7 – Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина 

ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ: 

 

1. Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” следния участник: 

o „АРТСТРОЙ“ ООД. 

 

2. В съответствие с разпоредбата на чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП предлага за отстраняване следния 

участник: 

o „АЛВИТО“ ЕООД. 

 
 

VIII. Обособена позиция № 8: Район с. Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ 

- 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следния участник: 

o „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД. 

 
 

IX. Обособена позиция № 9: Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща дължина ОПМ - 

32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15.4 км. ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следния участник: 

o „КЛИНЪР“ ООД. 
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X. Обособена позиция № 10: Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и 

съставните махали – с обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следния участник: 

o  „МАРС-МВ“ АД. 

 
 

XI. Обособена позиция № 12: Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща 

дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17.500 км ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следния участник: 

o  „МАРС-МВ“ АД. 

 
 

XII. Обособена позиция № 13: Район с. Черешево, с. Кремене, с. Киселчово, с. Буката и 

съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следния участник: 

o  „АРДАС“ ЕООД. 

 
 

XIII. Обособена позиция № 14: Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна Арда и 

съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 км.ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следните участници: 

o „АРДА ВЕС“ ЕООД. 

o „АРДАС“ ЕООД. 

 
 

XIV. Обособена позиция № 16 – Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. 

Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ: 

 

1. Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” следните участници: 

o „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД. 

o „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД. 

o „ПЕТРО – Г“ ЕООД. 

 

2. В съответствие с разпоредбата на чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП предлага за отстраняване следния 

участник: 

o „АЛВИТО“ ЕООД. 

 
 

XV. Обособена позиция № 17: Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и 

съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 км 

ОПМ. 
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Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следния участник: 

o „ХИГО 88“ ООД. 

 
 

XVI. Обособена позиция № 18: Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. 

зимно поддържане - 3,0 км - до х. Смолянски езера ОПМ:  

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следния участник: 

o „КЛИНЪР“ ООД. 

 
 

XVII. Обособена позиция № 19: Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина 

ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следните участници: 

o „КОРПУС-2004“ ООД. 

o „КРИСИ 2009“ ЕООД. 

 
 

XVIII. Обособена позиция № 20: Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в 

т.ч. зимно поддържане - 1,6 км ОПМ: 

 

Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

следните участници: 

o „ВЪЛК“ ЕООД. 

o „АНИСТО“ ЕООД. 

 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 26.11.2015 г. 
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