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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за разглеждането на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска 

стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И 

СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ 

СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с Решение на 

възложителя № 5 от 31.03.2020г., вписано заедно с обявлението за поръчка и  

последващо  Решение  на  кмета  на  община Смолян  № 9 от 23.04.2020г. за   одобряване   

на обявление за изменение или допълнителна информация в Регистъра на  обществените 

поръчки при Агенцията по  обществени  поръчки под уникален идентификационен номер 

00092-2020-0002 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за поръчка  и  

документация  и  впоследствие  издаденото  решение  за  одобряване  на  обявление  за 

изменение или допълнителна информация на интернет сайта на възложителя– 

профилна купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3042   
 

Днес, 07.12.2020г. от 14:00 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 Заповеди на възложителя № № ОП-8 от 26.05.2020г. и ОП-17 от 

30.11.2020г. се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

Златко Карамучев –  ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

Членове: 

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

инж. Елена Кейкиева- инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 
 

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

ал.3 и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.12 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/
1
. 

                                                           
1
 На основание разпоредбите на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби към 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците 

във връзка с § 131, ал.3 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за 

обществените поръчки настоящата обществена поръчка, при спазване на изрично 

посочените в тези норми изключения, се провежда съгласно реда, действащ до 1 ноември 

2019 г.. Отчитайки отразените в горепосочените разпоредби изключения, при 

позоваването на разпоредби от Закона за обществените поръчки и Правилника за 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3042
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1. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи 

документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, предвид което изиска допълнително представяне на 

документи от участника: "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД. 

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

ППЗОП в деловодството на община Смолян постъпиха допълнитeлни документи от 

следния участник в процедурата, както следва: 

 

№ Наименование на участника Регистрационен номер и дата на получаване на 

допълнително представените документи 

1. 
 

"ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД  

Вх. № ДЛ 010124-001 

от  07.12.2020г. 

 

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

разглеждане на допълнително постъпилите документи за установяване на съответствието 

на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което 

установи следното: 

 
 

"ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

В законово установения срок участникът е представил в деловодството на община 

Смолян допълнителен/допълнителни документ/документи, включващ/включващи: 

Съпроводително писмо и Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) - от участника и предвидения за изпълнение на поръчката подизпълнител -

"ГЕОландс" ЕООД с ЕИК: 200033237 (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), заверено копие на 

Удостоверение за добро изпълнение, 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 първоначално представените и допълнително представените Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

 Е удостоверил: 

 Съответствието си изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 чл.3, т.8 от Закона за 

                                                                                                                                                                                           

прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат предвид редакциите им, 

които са в сила до 1 ноември 2019 г.. 
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икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ и по чл.69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, закрепени в т.2 на 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 Раздел III.1.1 и в поле 

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

обществената поръчка и т.1 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 е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на 

строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, 

а именно: строежи от II група /строежи от транспортната 

инфраструктура/, III категория /строежи по чл.137, ал.1, т.3, буква 

„а“ от Закона за устройство на територията – общински пътища, 

улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и 

съоръженията към тях/ съгласно Правилника за реда за вписване и 

водене на Централния професионален регистър на строителя - в Част 

ІV, раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването 

си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност /правоспособност/ за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка 

в Централния професионален регистър на строителя на интернет 

страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, включваща изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника 

за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя /ПРВВЦПРС/: от II група (строежи от транспортната 

инфраструктура), строежи от I до IV категория съгласно 

Удостоверение №  II - TV 005499); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 /словом: пет/ години от 

http://register.ksb.bg/
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датата на подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: строителни 

дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или основен  

ремонт  (респ. други еквивалентни  строителни   дейности)   на 

автомагистрала/автомагистрали, път/пътища  и/или  улица/улици с 

обща дължина на изпълнената/ изпълнения/ изпълнените 

автомагистрала/автомагистрали, път/пътища и/или улица/улици 

минимум 5000 /словом: пет хиляди/ метра, в това число:  1. 

Изпълнение на строително монтажни работи по проект: 

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община 

Стражица по две обособени позиции за обособена позиция 1: „ Път 

VTR 2287 /III-407 , Стражица- Царски извор – Бряговица- граница 

община Стражица – Лясковец- ж.п. гара Джулюница -1.4., включващи 

строителни работи в следния обхват: дължина на изпълнената улична 

мрежа от 9 км. (9000 метра), изпълнени за община Стражица, в 

периода 21.03.2019г.- 16.12.2019г.; 

 Доказал, че е изпълнил за последните 3 /словом: три/ години от датата 

на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: дейности по инвестиционно 

проектиране във фаза технически и/или работен проект за изпълнение 

на строителство, свързано с изграждане, реконструкция и/или основен 

ремонт (респ. други еквивалентни строителни дейности) на  

автомагистрала/автомагистрали, път/пътища и/или улица/улици, с 

обща дължина на проектираната/проектирания/ проектираните 

автомагистрала/ автомагистрали, път/ пътища и/или улица/улици 

минимум 5000 /словом: пет хиляди/ метра - в Част IV, Раздел  В,  т.1б  

от  Единния  европейски  документ  за  обществени  поръчки  

(ЕЕДОП) участникът е декларирал (чрез позоваване на капацитета на 

трето лице, подизпълнител – "ГЕОландс" ЕООД), че е изготвил 

инвестиционен проект и е изпълнил авторски надзор за обекти: 1. 

Изготвяне на работен проект и изпълнение на авторски надзор за 

обект: Реконструкция на улици в с. Долно Съдиево и с. Златоустово, 

община Маджарово, дължина на обекта: 2691м., изпълнени за община 

Маджарово, в периода 10.05.2017г. – 10.07.2017г.; 2. Изготвяне на 

технически проект и изпълнение на авторски надзор за обект: 

Реконструкция на част от уличната мрежа на с. Долни, Главник, улица 

от о.т. 32-34- 35-36- 57-56- до о.т. 66, улица от о.т. 50-51-52-53 до о.т. 

55, улица от о.т. 28-37-54-53 до о.т.67, дължина на обекта: 2892 м., 

изпълнени за община Маджарово, в периода 16.06.2017г.- 11.08.2017г.  

Забележка: Разпоредбата на чл. 65, ал. 2 от ЗОП дава възможност 

да се използва капацитета на трето лице, включително 

подизпълнител, за доказване на съответствието с критериите, 

свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на 

поръчката, като необходимото условие е това трето лице, 

включително подизпълнител, да участва в изпълнението на частта 

от поръчката, за която е необходим този капацитет (в посочения 

смисъл е Решение № 2508 от 27.02.2018 г. на ВАС по адм. дело № 

13852/2017 г., IV отделение). 
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 Доказал е, че разполага техническо оборудване, включващо: а) 

комбиниран багер с хидрочук – 1 бр.; б) иглен вибратор – 1 бр.; в) 

самосвали - 3бр.; г) виброваляк– 1 бр.; д) асфалтополагаща машина – 1 

бр.; е) двубандажен валяк – 1бр.; ж) валяк с пневматични гуми – 1бр.; 

з) моторна пръскачка за битум – 1бр.; и) пътна фреза – 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; 

 Доказал е, че прилага в строителната си дейност системи за 

управление на качеството и системи или стандарти за опазване на 

околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и 

EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с 

предмет, съдържащ строителство - в Част ІV, раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за наличие на сертификати, удостоверяващи 

покриването на стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, като точно се е позовал на съответните 

документи с посочване за всеки сертификат на данни за вид, номер, 

валидност, обхват на сертификация, уеб адрес, орган или служба, 

издаващ сертификата, в съответствие с изискванията на възложителя. 

С допълнително представения от "ГЕОландс" ЕООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) - предвиденият от участника за изпълнението на 

поръчката подизпълнител: 

  E удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на 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 подизпълнителят изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице 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 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 /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ и по чл.69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, закрепени в т.2 на 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 подизпълнителят 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 
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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 на подизпълнителя със съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, а именно: 

подизпълнителят е доказал, че е изпълнил през последните последните 3 

/словом: три/ години от датата на подаване на офертата дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: удостоверил е, че 

е изпълнил дейности по инвестиционно проектиране във фаза технически 

и/или работен проект за изпълнение на строителство, свързано с изграждане, 

реконструкция и/или основен ремонт (респ.  други  еквивалентни строителни 

дейности) на  автомагистрала/автомагистрали, път/ пътища и/или 

улица/улици, с обща дължина на проектираната/проектирания/ проектираните 

автомагистрала/автомагистрали, път/пътища и/или улица/улици минимум 

5000 /словом: пет хиляди/ метра – в Част IV, Раздел  В,  т.1б  от  Единния  

европейски  документ  за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП) подизпълнителят е 

декларирал, че е 1. Изготвил работен проект и изпълнил авторски надзор за 

обект: Реконструкция на улици в с. Долно Съдиево и с. Златоустово, община 

Маджарово, дължина на обекта: 2691м., изпълнени за община Маджарово, в 

периода 10.05.2017г. – 10.07.2017г.; 2. Изготвил технически проект и 

изпълненил авторски надзор за обект: Реконструкция на част от уличната 

мрежа на с. Долни, Главник, улица от о.т. 32-34- 35-36- 57-56- до о.т. 66, 

улица от о.т. 50-51-52-53 до о.т. 55, улица от о.т. 28-37-54-53 до о.т.67, 

дължина на обекта: 2892 м., изпълнени за община Маджарово, в периода 

16.06.2017г.- 11.08.2017г., покрива изискването на възложителя за изпълнени 

дейности по инвестиционно проектиране във фаза технически и/или работен 

проект за изпълнение на строителство, свързано с изграждане, реконструкция 

и/или основен ремонт (респ.  други  еквивалентни  строителни  дейности)  на  

автомагистрала/автомагистрали, път/пътища и/или улица/улици, с обща 

дължина на проектираната/проектирания/ проектираните автомагистрала/ 

автомагистрали, път/ пътища и/или улица/улици минимум 5000 /словом: пет 

хиляди/ метра;  

С първоначално представения Единния  европейски  документ  за  обществени  поръчки  

(ЕЕДОП) са представени договор за подизпълнение и декларация за съгласието за 

участието на подизпълнителя - "ГЕОландс" ЕООД, с което се доказват поетите от 

подизпълнителя задължения. 

Водена   от   горната   констатация за   отсъствието   на липса,   непълнота   или 

несъответствие  на  информацията,  включително на нередовност  или  фактическа 

грешка,  комисията  единодушно  реши  да  допусне  участника  до  разглеждане  на 

техническото му предложение. 
 

  

 4. С това работата на комисията по разглеждане на документите, включително и 

допълнително представените, за съответствие с изискванията за лично състояние и 
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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 Търговски регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел при Агенция по вписванията към министъра на правосъдието - 

https://portal.registryagency.bg/commercial-register, и  в Централния професионален 

регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в 

България - http://register.ksb.bg/, комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

    I. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска следните участници до 

разглеждане на техническите им предложения в подадените оферти: 

 

1.1. „ИСА 2000“ ЕООД 

1.2. "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД  

 

 

 

 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 07.12.2020 г. 
 

Комисия в състав: 
 

Председател Златко Карамучев (положен подпис) 

 

     Членове 
Розета Буйкова (положен подпис) 

инж. Елена Кейкиева (положен подпис) 

 

 

 

 

                               /положени подпис и печат/                                                                      

Дата: 11.02.2021 г.  Утвърдил: 

гр. Смолян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и 

печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП  

 

https://portal.registryagency.bg/commercial-register
http://register.ksb.bg/

