
 
 

ОБЩИНА МАКРЕШ - ОБЛАСТ ВИДИН 
с.Макреш – 3850, ул. “ Георги Бенковски “ № 88 

тел./факс 094 / 600 356 

e-mail: makresh@b-trust.org 
                                                                                   

 
 

П Р О Т О К О Л № 1 
 

               На 03.10.2019 година в 9:00 часа комисия назначена със Заповед 

№260/03.10.2019 година на на временно изпълнямащия длъжността Кмета на 

община Макреш, съгласно Решение №631 от 20.09.2019 година, взето с Протокол 

№61 на Общински съвет Макреш за провеждане на публично състезание с предмет 

„Реконструкция на улици в с.Макреш, с.Раковица, с. Киреево и с.Подгоре, 

община Макреш” осъществявани в рамките на проекти: BG06RDNP001-7.001-0119 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 година по Подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване селата в селските 

райони“, открита с Решение № 217 от 22.08.2019 година и обявена в регистъра на 

обществени поръчки на АОП под № 929441 от 22.08.2019 година се събра комисията 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Емил Александров Йонов – директор на Дирекция „УТСД“; 

2. Тихомир Иванов Георгиев – главен счетоводител. 

Резервни членове:  

1. Филип Филипов – главен архитект 

2. Мариана Иванова – главен специалист „Бюджет“ 

Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на 

получените оферти в процедурата. 

На публичното заседание присъстваха упълномощени представители на 

участниците ОБЕДИНЕНИЕ „АС ПЕРФЕКТ“ДЗЗД и ПСТ ВИДИН“ ЕООД, видно от 

списъка на присъстващите участници при отваряне на оферти за участие в 

настоящата обществена поръчка. 

Председателят на комисията обяви участниците, от които са получени оферти 

за участие в процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти - 15:00 часа на 02.10.2019 година в 

деловодството на община Макреш са постъпили 3 (три) оферти от следните 

участници: 

  



 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника, подал 

оферта 

Вх. № и дата и час на 

подаване 

1. „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София, 

ул. Шандор Петьофи“ № 13-15 

 

№1633/02.10.2019 година – 

13.04 часа 

 
2. 

 

ОБЕДИНЕНИЕ „АС ПЕРФЕКТ“ ДЗЗД, 

гр. София, ул. „Черковна“ №37, ет.2 

 

№1634/02.10.2019 година – 

13.55 часа 

 

 
3. 

 

ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин, бул. 

„Панония“ № 1Б 

 

№1642/02.10.2019 година – 

14.54 часа 

 

 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на 

комисията и председателят подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание. 

Всички участници са представили офертата си в запечатана непрозрачна 

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

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения на участниците и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

На заседания на комисията проведени на 11.10.2019 година и 18.10.2019 

година комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

Участник №1: „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София 
Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен 

ЕЕДОП, съгласно образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран 

електронен подпис от управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно 

чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП съобразно вписаните по партидата на дружеството в 

Търговския регистър към Агенцията по вписване данни относно начина на 

представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като 

констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя в документацията за обществена поръчка комисията констатира 

следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил 

националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства както и 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 



Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват 

подизпълнители, както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за 

изпълнение на критериите за подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните 

изисквания по критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи 

следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А 

на ЕЕДОП участникът е посочил, че притежава Удостоверение № IV – TV 008946 за 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – за строежи от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда, в уверение на това, 

че с решение на комисията и протокол 0570/15.08.2013 г. строителят е вписан в 

ЦПРС;СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ, за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в 

България за изпълнение на строежи от I група, до пета категория. 

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо 

състояние участникът в част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е 

декларирал общ оборот за последните три приключили финансови години - 2016, 

2017 и 2018 година, в общ размер на 506 637 000 лева. Комисията извърши служебна 

справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията в раздел „Обявени 

актове” за установяване на наличието на публикувани годишни финансови отчети на 

дружеството и установи, че същите са публикувани до 2018 година. Декларираният 

от участникът оборот в ЕЕДОП съответства на декларираните данни в Търговския 

регистър и отговаря на изискването на Възложителя за минимален общ оборот. 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица № 

3407190800000002 за професионална отговорност на участниците в проектирането и 

строителството съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ, за дейност строителство, покриваща 

трета и всички по-ниски категории строежи, валидна до 31.12.2019 година с 

минимална застрахователна сума 2 000 000  лева. 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово 

състояние свързани с опит в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП 

участникът е представил описание на изпълнените строително-монтажни работи и 

строително-ремонтни работи идентични или сходни с предмета на поръчката за 

периода от 2013 година до 2018 година. Стойността на изпълнените СМР е в размер 

на 7 377 187,25 лева без ДДС.  

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с 

ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 

поръчката същият е декларирал, че разполага с Технически ръководител на обекта 

инж. Илка Костадинова Айкова- висше образование, степен-Магистър, специалност 

"Транспортно строителство"; квалификация - строителен инженер по транспортно 

строителство; диплома-Серия АЯ №009122/1980 година, издаден от Висш институт 

по архитектура и строителство; част от екипа на "Хидрострой" АД, - от 01.2005 

година - до момента, в качеството си на Технически ръководител на обекти и 

строителен инженер. 2. Контрол по спазване на здравословни и безопасни условия 

на труд - Александър Михайлов Михов - Средно образование – Специалност – 

Строителство и архитектура; Диплома Серия А – 05/085852, Рег.№ 2700/ 

28.06.2005г. издадена от Професионална гимназия по строителство и архитектура 

„Пеньо Пенев”, гр.Добрич; Удостоверение № 2007/ 03.05.2019 година за 

Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба 

№2/22.03.2004 година – издадено от Център за професионално обучение 

„Европартнер” ЕООД. 3. Лице за контрол върху качеството на изпълнение на 



строителството - инж. Петя Иванова Петрова - притежава Удостоверение №1969 от 

01.04.2019 година за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съотвътствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност", издадено от Център за професионално обучение 

"Европартнер" ЕООД. 

Така посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за 

образование, професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система 

за управление на качеството и система за управление на околната среда същият е 

попълнил част IV „Критерии за подбор”, част В на ЕЕДОП, където е посочил че 

притежава Сертификат за управление на качеството. Притежава сертификат ISO 

9001:2015 за внедрена система за управление на качеството с обхват: проектиране, 

изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка на пътища, пътни и 

хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, водопроводни и 

канализационни системи и мрежи, пречиствателни станции за питейни и отпадни 

води, помпени станции, сгради, пристанищни, железопътни и летищни 

инфраструктури. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

електросъоръжения и електрически уредби. Ремонтни работи на обекти в областта 

на енергетиката. Производство и продажба на асфалт, асфалтови смеси. 

Производство и продажба на бетон, бетонови и стоманобетонови продукти. 

Производство и продажба на пътни знаци и указателни табели. Услуги с 

механизация и автотранспорт. Реставрация и консервация на недвижими културни 

цености с категория "световно значение" и "национално значение", както и обекти в 

границите и охранителните зони на археологическите резервати в и извън 

урбанизирани територии; строителни, монтажни и инженерингови дейности при 

изграждане на обекти, свързани с управление и оползотворяване на отпадъци. 

Инженерингови и строително-монтажни работи по изграждане, рехабилитация и 

ремонтни дейности на площи, паркове и градини за обществено ползване, детски 

спортни площадки и съоръжения. Събиране, рециклиране, подготовка за 

оползотворяване и повторна употреба на строителни отпадъци. Добив и търговия с 

инертни материали. Срок на валидност на сертификата: 7 януари 2021 година. 

Притежава сертификат ISO 14001:2015 за внедрена система за екологично 

управление с обхват: проектиране, изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка 

на пътища, пътни и хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, 

водопроводни и канализационни системи и мрежи,пречиствателни станции за 

питейни води, помпени станции, сгради,  пристанищни, железопътни и летищни 

инфраструктура. Проектиране,изграждане и въвеждане в експлоатация на 

електросъоръженияи електрически уредби. Ремотни работи на обекти в областта на 

енергетиката. Производство и продажба на асфалт, асфалтови смеси.Производство и 

продажба на бетон, бетонови и стоманобетонови продукти. Производство и 

продажба на пътни знаци и указателни табели.Услуги с механизация и 

автотранспорт. Реставрация и консервация на недвижими културни ценности с 

категория "световно значение" и "национално значение“, както и обекти в границите 

и охранителните зони на археологическите резервати в и извън урбанизирани 

територии;строителни, монтажни и инженерингови дейности при изграждане на 

обекти, свързани с управление и оползотворяване на отпадъци. Инженерингови и 

строително-монтажни работи по изграждане, рехабилитация и ремонтни дейности на 

площи, паркове и градини за обществено ползване, детски и спортни площадки и 

съоръжения. Събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и повторна 

употреба на строителни отпадъци. Добив и търговия с инертни материали. Срок на 

валидност: 7 януари 2021 година. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на 



Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за 

икономическо и финансово състояние и технически възможности, посочени в 

Обявлението за обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в 

документацията за участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в 

еЕЕДОП всички обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника до разглеждане на 

техническото предложение. 

 

Участник № 2: ОБЕДИНЕНИЕ „АС ПЕРФЕКТ“ ДЗЗД, гр. София 
 

ОБЕДИНЕНИЕ „АС ПЕРФЕКТ“ ДЗЗД, гр. София е учредено за съвместно 

участие в обществената поръчка за възлагане на строително-монтажни и ремонтни 

дейности. Партньори в ОБЕДИНЕНИЕТО са: „ПЪТПЕРФЕКТ“ АД, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, ул. „Черковна“ №37, ет.4, ЕИК: 131154855, 

представлявано от Изпълнителния директор Спас Иванов Спасов и „АБАК ДС“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Луи Айер“, бл.255, вх.1, 

ап.1, ЕИК: 130197330, представлявано от управителя инж. Антоанета Спасенова 

Чайкова. Всеки от партньорите участва в Обединението с 50%. ОБЕДИНЕНИЕ 

„АС ПЕРФЕКТ“ ДЗЗД, гр. София е представило в офертата си цифрово подписан 

електронен ЕЕДОП, съгласно образеца предоставен от Възложителя, подписан с 

квалифициран електронен подпис от представляващия Обединението в качеството 

му на лице, съгласно чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП. Всеки един от партньорите е 

представил в офертата си отделен цифрово подписан електронен ЕЕДОП, съгласно 

образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен подпис 

от представляващия, в качеството му на лице, съгласно чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ 

„АС ПЕРФЕКТ“ ДЗЗД, гр. София обстоятелства, като констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя в документацията за обществена поръчка комисията констатира 

следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил 

националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства както и 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Посочено е, че икономическият оператор участва в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка заедно с други икономически оператори. Участващите 

икономически  оператори представят отделен ЕЕДОП. Обединението е съставено 

във връзка с обявена поръчка за изпълнение на СМР и всички свързани с това 

дейности. 
Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните 

изисквания по критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи 

следното: 

Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри. 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А 

на ЕЕДОП участникът е посочил, че  партньор "АБАК ДС"ЕООД притежава 

Удостоверение № II- TV 005016, втора група, строежи от трета и четвърта 

категория,съгласно чл.5,ал.4 от ПРВВЦПРС, партньор "ПЪТПЕРФЕКТ" 

ЕАД,Удостоверение№ II-TV 004757, втора група,строежи от трета и четвърта 



категория,строежи от транспортна инфраструктура, съгласно чл.5,ал.1,т.2 от 

ПРВВЦПРС. 

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо 

състояние участникът в част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е 

декларирал общ оборот за последните три приключили финансови години – 2014, 

2015, 2016, 2017 и 2018 година, в общ размер на  11 840 000 лева. Комисията 

извърши служебна справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията в 

раздел „Обявени актове” за установяване на наличието на публикувани годишни 

финансови отчети на дружеството и установи, че същите са публикувани до 2018 

година. Декларираният от участникът оборот в ЕЕДОП съответства на 

декларираните данни в Търговския регистър и отговаря на изискването на 

Възложителя за минимален общ оборот. 

Участникът е посочил, че партньорите в Обединението "АБАК ДС"ЕООД 

притежават: застрахователна полица № 0000831450, вид 

застраховка"Професионална отговорност", срок от 28.04.2019 година до 27.04.2020 

година;"Пътперфект"ЕАД - застрахователна полица №191001317С013238, вид 

застраховка "Професионална отговорност", срок от 08.07.2019 година до 07.07.2020 

година за професионална отговорност на участниците в проектирането и 

строителството съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ, за дейност строителство, покриваща 

трета и всички по-ниски категории строежи, валидна до 31.12.2019 година с 

минимална застрахователна сума 800 000 лева. 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово 

състояние свързани с опит в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП 

участникът е представил описание на изпълнените строително-монтажни работи и 

строително-ремонтни работи идентични или сходни с предмета на поръчката за 

периода от 2013 година до 2018 година. Стойността на изпълнените СМР е в размер 

на 9 197 184,23 лева без ДДС.  

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с 

ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 

поръчката същият е декларирал, че разполага с Технически ръководител на обекта -
инж.Филип Емилов Белев,УАСГ, диплома №17180/27.06.1997година,специалност 

инженер геодезист,професионална квалификация магистър инженер, с опит по 

специалността 16 години и опит като технически ръководител 6 години.Обекти на 

който е работил: "Ремонт на улична мрежа на територията на Община 

Борован","Строително-ремонтни работи по улици в гр.Бяла 

Слатина","Реконструкция на улици в село Раковица,Община Макреш,Област 

Видин","Аварийно въстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 

III-906 Дюлино-Попович, при км.2+900",Община Бяла,"Извършване на СМР на 

обект:"Реконструкция на път №VID 2162/I-1Ружинци- Белотинци, село 

Гюргич,Община Ружинци/; Специалист за контрол по спазване на здравословни и 

безопасни условия на труд - Мирослава Христова Бахарова, сертификат № ЗБУТ-

0521/20.05.2019 година и Координатор по безопасност и здраве, сертификат №КБЗ - 

0818/20.05.2019 година; Специалист по "Контрол на качеството" - инж.Мария 

Венелинова Банова, сертификат №2642/06.02.2019 година, магистър - 

инженер,диплома №003851/02.02.1995 година, специалност "Топлинна и 

масообменнна техника",Технически университет, гр.София. 
Месторабота:"Пътперфект"ЕАД. 

Така посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за 

образование, професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за 

управление на качеството и система за управление на околната среда същият е 

попълнил част IV „Критерии за подбор”, част В на ЕЕДОП, където е посочил че 



притежава Сертификат за управление на качеството - рег.№32100190097,валидност 

до 28.07.2022 година, EN ISO 9001;2015, издаден от „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД. 

Изпълнителят е поел ангажименти като част от своята вътрешноведомствена 

интегрирана система за управление на качеството относно свеждане до минимум на 

замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда чрез внедрена система 

за идентифициране,оценяване и управление на значимите аспекти на околната 

среда,предотвратяване на замърсяванията на околната среда при изпълнение на 

строително - монтажните работи и нейното непрекъснато подобряване. Притежава 

CЕРТИФИКАТ рег.№3210419009, валидност до 28.07.2022 година, издаден от 

„ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на 

Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за 

икономическо и финансово състояние и технически възможности, посочени в 

Обявлението за обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в 

документацията за участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в 

еЕЕДОП всички обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП на "АБАК 

ДС"ЕООД, гр. София,  партньор за Обединението, отговорен за изпълнението на 

50% от земни, пътни и бетонови работи обстоятелства, като констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя в документацията за обществена поръчка комисията констатира 

следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил 

националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства както и 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Посочено е, че икономическият оператор участва в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка заедно с други икономически оператори. Участващите 

икономически  оператори представят отделен ЕЕДОП. Обединението е съставено 

във връзка с обявена поръчка за изпълнение на СМР и всички свързани с това 

дейности. 
Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните 

изисквания по критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи 

следното: 

Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри. 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А 

на ЕЕДОП участникът е посочил, че притежава Удостоверение № II- TV 005016, 

втора група, строежи от трета и четвърта категория,съгласно чл.5,ал.4 от 

ПРВВЦПРС. 

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо 

състояние участникът в част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е 

декларирал общ оборот за последните приключили финансови години – 2014, 2015, 

2016, 2017 и 2018 година, в общ размер на  11 840 000 лева. Комисията извърши 

служебна справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията в раздел 

„Обявени актове” за установяване на наличието на публикувани годишни финансови 

отчети на дружеството и установи, че същите са публикувани до 2018 година. 



Декларираният от участникът оборот в ЕЕДОП съответства на декларираните данни 

в Търговския регистър и отговаря на изискването на Възложителя за минимален общ 

оборот. 

Участникът е посочил, че притежава: застрахователна полица № 0000831450/ 

23.04.2019 година, издадена от ЗАД "Армеец", с минимална застрахователна сума 

400 000 лева. 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово 

състояние свързани с опит в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП 

участникът е представил описание на изпълнените строително-монтажни работи и 

строително-ремонтни работи идентични или сходни с предмета на поръчката за 

периода от 2013 година до 2017 година. Стойността на изпълнените СМР е в размер 

на 4 847 550  лева без ДДС.  
По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с 

ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 

поръчката същият е декларирал, че разполага с Технически ръководител на обекта -
инж.Филип Емилов Белев,УАСГ, диплома №17180/27.06.1997 година, специалност 

инженер геодезист, професионална квалификация магистър инженер, с опит по 

специалността 16 години и опит като технически ръководител 6 години. Обекти, на 

които е работил: "Ремонт на улична мрежа на територията на Община 

Борован","Строително-ремонтни работи по улици в гр.Бяла 

Слатина","Реконструкция на улици в село Раковица, община Макреш, област 

Видин","Аварийно въстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 

III-906 Дюлино-Попович, при км.2+900",Община Бяла,"Извършване на СМР на 

обект:"Реконструкция на път №VID 2162/I-1Ружинци- Белотинци, село 

Гюргич,Община Ружинци/; Специалист за контрол по спазване на здравословни и 

безопасни условия на труд - Мирослава Христова Бахарова, сертификат № ЗБУТ-

0521/20.05.2019 година и Координатор по безопасност и здраве, сертификат №КБЗ - 

0818/20.05.2019 година, издаден от Браншова камара"Пътища". 

Така посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за 

образование, професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за 

управление на качеството и система за управление на околната среда същият е 

попълнил част IV „Критерии за подбор”, част В на ЕЕДОП, където е посочил че 

притежава Сертификат за управление на качеството - рег.№32100190097, валидност 

до 28.07.2022 година, EN ISO 9001;2015, издаден от „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД. 

Изпълнителят е поел ангажименти като част от своята вътрешноведомствена 

интегрирана система за управление на качеството относно свеждане до минимум на 

замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда чрез внедрена система 

за идентифициране,оценяване и управление на значимите аспекти на околната 

среда,предотвратяване на замърсяванията на околната среда при изпълнение на 

строително - монтажните работи и нейното непрекъснато подобряване. Притежава 

CЕРТИФИКАТ - рег.№3210419009, валидност до 28.07.2022 година, издаден от 

„ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на 

Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за 

икономическо и финансово състояние и технически възможности, посочени в 

Обявлението за обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в 

документацията за участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в 

еЕЕДОП всички обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника до 

разглеждане на техническото предложение. 



Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП на 

"Пътперфект"ЕАД, гр. София - партньор за Обединението, отговорен за 

изпълнението на 50% от земни, пътни,бетонови и асфалтови работи обстоятелства, 

като констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя в документацията за обществена поръчка комисията констатира 

следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил 

националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства както и 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Посочено е, че икономическият оператор участва в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка заедно с други икономически оператори. Участващите 

икономически  оператори представят отделен ЕЕДОП. Обединението е съставено 

във връзка с обявена поръчка за изпълнение на СМР и всички свързани с това 

дейности. 
Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните 

изисквания по критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи 

следното: 

Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри. 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А 

на ЕЕДОП участникът е посочил, че притежава Удостоверение № II -TV004757, 

строежи от трета и четвърта катeгория, издадено от  Камара на строителите в 

България, Централен професионален регистър. 

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо 

състояние участникът в част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е 

декларирал общ оборот за последните приключили финансови години – 2014, 2015, 

2016, 2017 и 2018 година, в общ размер на  16 906 000 лева. Комисията извърши 

служебна справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията в раздел 

„Обявени актове” за установяване на наличието на публикувани годишни финансови 

отчети на дружеството и установи, че същите са публикувани до 2018 година. 

Декларираният от участникът оборот в ЕЕДОП съответства на декларираните данни 

в Търговския регистър и отговаря на изискването на Възложителя за минимален общ 

оборот. 

Участникът е посочил, че притежава: застрахователна полица № 

0191001317С012338/02.07.2019 година, срок на валидност от 08.07.2019 година до 

07.07.2020 година, издадена от ЗАД "Армеец", с минимална застрахователна сума 

400 000 лева. 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово 

състояние свързани с опит в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП 

участникът е представил описание на изпълнените строително-монтажни работи и 

строително-ремонтни работи идентични или сходни с предмета на поръчката за 

периода от 2013 година до 2018 година. Стойността на изпълнените СМР е в размер 

на 6 547 931,12 лева без ДДС.  
По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с 

ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 

поръчката същият е декларирал, че разполага със специалист за "Контрол върху 

качеството" на изпълнение на строителството - инж. Мария Венелинова Банова, 

магистър-инженер, диплома № 003851/02.02.1995 година, сертификат № 



2642/06.02.2019 година за специалист "Контрол върху качеството " на изпълнение на 

строителството. 

Така посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за 

образование, професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система 

за управление на качеството и система за управление на околната среда същият е 

попълнил част IV „Критерии за подбор”, част В на ЕЕДОП, където е посочил че 

притежава Сертификат за управление на качеството - рег.№32100190098,валидност 

до 27.07.2022 година, EN СЕРТИФИКАТ ISO 9001;2015, издаден от „ТЮФ НОРД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Изпълнителят е поел ангажименти като част от своята вътрешноведомствена 

интегрирана система за управление на качеството относно свеждане до минимум на 

замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда чрез внедрена система 

за идентифициране,оценяване и управление на значимите аспекти на околната 

среда,предотвратяване на замърсяванията на околната среда при изпълнение на 

строително - монтажните работи и нейното непрекъснато подобряване. Притежава 

CЕРТИФИКАТ - рег.№32104 190098,валидност до 27.07.2022 година, EN ISO 

14001;2015, издаден от „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на 

Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за 

икономическо и финансово състояние и технически възможности, посочени в 

Обявлението за обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в 

документацията за участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в 

еЕЕДОП всички обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника до 

разглеждане на техническото предложение. 
 

Участник № 3 ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин 
Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен 

ЕЕДОП, съгласно образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран 

електронен подпис от управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно 

чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП съобразно вписаните по партидата на дружеството в 

Търговския регистър към Агенцията по вписване данни относно начина на 

представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като 

констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя в документацията за обществена поръчка комисията констатира 

следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил 

националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства както и 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват 

подизпълнители, както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за 

изпълнение на критериите за подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните 

изисквания по критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи 

следното: 



За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А 

на ЕЕДОП участникът е посочил, че притежава Удостоверение № II TV 005381 за 

ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура. Съгл. чл. 5, ал. 1, т. 2 

от ПРВВЦПРС - Строежи от Първа до Четвърта категория - Талон валиден до 

30.09.2020 година за вписване в Централния професионален регистър на строителя 

(ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи. 

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо 

състояние участникът в част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е 

декларирал общ оборот за последните три приключили финансови години - 2016, 

2017 и 2018 година, в общ размер на  3 4150 153,19 лева. Комисията извърши 

служебна справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията в раздел 

„Обявени актове” за установяване на наличието на публикувани годишни финансови 

отчети на дружеството и установи, че същите са публикувани до 2018 година. 

Декларираният от участникът оборот в ЕЕДОП съответства на декларираните данни 

в Търговския регистър и отговаря на изискването на Възложителя за минимален общ 

оборот. 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица № 

1319190126000179/04.07.2019 година за професионална отговорност на участниците 

в проектирането и строителството съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ, за дейност 

строителство,валидна до 26.07.2020 година с минимална застрахователна сума 600 

000  лева. Застрахована дейност: - строител – за цялостно изпълнение на 

строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи. 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово 

състояние свързани с опит в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП 

участникът е представил описание на изпълнените строително-монтажни работи и 

строително-ремонтни работи идентични или сходни с предмета на поръчката за 

периода от 2014 година до 2015 година. Стойността на изпълнените СМР е в размер 

на 1 347 876,67 без ДДС.  

             По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с 

ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 

поръчката същият е декларирал че разполага с Технически ръководител на обекта 

инж. Светослав Иванов Славчев Образование и професионална квалификация: 

Бакалавър - строителен инженер,специалност „Транспортно строителство”, година 

на дипломиране: 2017 Диплома №300039, регистрационен № 1642/05.09.2017 година 

Издадена от: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ гр. София Средно 

специално- строителен техник, специалност”Транспортно строителство”, Година на 

дипломиране: 2002., Диплома Серия В-02,№0009532, регистрационен № 

279/01.07.2002 година. Издадена от Техникум по строителство– гр.Монтана 

Професионален опит - 15години Месторабота: ”ПСТ Видин” ЕООД Вид 

правоотношение: Трудов договор Период: от 04.01.2013 година - до сега Длъжност: 

Техник транспортно строителство Основни функции: Техническо и 

административно ръководство на строителен обект, осигуряване техническа 

безопасност на обекта и др. Месторабота: „ПСТ Груп“ ЕАД Вид правоотношение: 

Втори трудов договор Период: от 03.2014 година до сега Длъжност: Технически 

ръководител Основни функции: Техническо и административно ръководство на 

строителен обект, осигуряване техническа безопасност на обекта и др. Месторабота: 

„Видапътстрой” АД Вид правоотношение: Трудов договор Период: от 04.03.2004 

година до 04.01.2013 година. Длъжност: Технически ръководител Основни функции: 

Техническо и административно ръководство на строителен обект, осигуряване 

техническа безопасност на обекта и др. Изпълнени обекти като Технически 

ръководител: Обект: „Лот 37 Път ІІІ-121-Иново – Градец - Шишенци - Бойница - 



Кула от км 31+851 до км 50+250 - 18.402 км; 01.11.2012 година – 24.09.2013 година. 

Обект: „Превантивно поддържане на републикански път III-112 Граница ОПУ 

Монтана – Тополовец (Добри дол –Тополовец –гр. ОПУ Монтана) от км. 0+000 до 

км. 5+500“, от 09.2016 година -20- до 12.2016 година. Обект: „Превантивно 

поддържане на републикански път I-1 Димово –Бела-Скомля –Медовница – от км. 

4+000 до км. 61+400“, от 04.2016г. до 30.09.2016 година. Обект: „Ремонт на път II – 

12 о.п. Видин – Брегово – граница РБ участъци от км. 8+843 до км. 11+894; от км. 

19+600 до км. 22+370 и от км. 23+848 до км. 24+755“. 09.08.2006 година – 11.10.2007 

година. 2. Контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд – инж. 

Валери Петров Ванков Удостоверение №416/19.03.2019 година за завършен курс по 

обучение за „Координатор по БЗР в строителството“, във връзка с чл.5, ал.2 от 

Наредба №2 от 22 март 2004 година, издадено от агенция за обучение и 

квалификация „Ведакон” – валидно до 18.03.2020 година. 

3. Лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството - инж. Катя 

Иванова Славкова - Удостоверение №225-QC/21.06.2019 година за „Контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, 

издадено от агенция за обучение и квалификация „Ведакон” – валидно до 20.06.2020 

година. 

Така посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за 

образование, професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за 

управление на качеството и система за управление на околната среда същият е 

попълнил част IV „Критерии за подбор”, част В на ЕЕДОП, където е посочил че 

притежава Сертификат за управление на качеството. Сертификат за управление на 

качеството ISO 9001:2015 № 14029 Валиден от 29.07.2019 година до 06.08.2021 

година. Издаден от „Транспасифик сертификейшън” ООД Обхват на сертификата: 

Изпълнение на инфраструктурно строителство, ремонт, рехабилитация и 

поддържане на пътища и магистрали, мостове и пътни съоръжения, градски 

комуникации и инфраструктурата около тях. Хидротехническо строителство. 

Изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни мрежи; 

Пречиствателни станции за питейни и отпадни води и съоръжения, помпени 

станции, безтрашейно полагане на тръби. Изграждане на газопреносни мрежи; 

кабелни и осветителни, електрически и телекомуникационни мрежи и системи. 

Промишлено и гражданско строителство. Съоръжения и инсталации за третиране на 

отпадъци и закриване на депа за отпадъци. Инженеринг и проектиране на 

цитираните по-горе дейности.Производство и продажба на инертни материали; 

Производство и продажба на асфалтобетонови смеси и скални материали. Текущо 

поддържане и зимно почистване на пътища. Всички видове услуги със строителна 

техника и автотранспорт. Пътна лаборатория. Сертификат за управление на околната 

среда ISO 14001:2015 № Е 2663. Валиден от 29.07.2019 година до 06.08.2021 година 

Издаден от „Транспасифик сертификейшън” ООД Обхват на сертификата: 

Изпълнение на инфраструктурно строителство, ремонт, рехабилитация и 

поддържане на пътища и магистрали, мостове и пътни съоръжения, градски 

комуникации и инфраструктурата около тях. Хидротехническо строителство. 

Изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни мрежи; 

Пречиствателни станции за питейни и отпадни води и съоръжения, помпени 

станции, безтрашейно полагане на тръби. Изграждане на газопреносни мрежи; 

кабелни и осветителни, електрически и телекомуникационни мрежи и системи. 

Промишлено и гражданско строителство. Съоръжения и инсталации за третиране на 

отпадъци и закриване на депа за отпадъци.Инженеринг и проектиране на цитираните 

по-горе дейности.Производство и продажба на инертни материали; Производство и 



продажба на асфалтобетонови смеси и скални материали. Текущо поддържане и 

зимно почистване на пътища. Всички видове услуги със строителна техника и 

автотранспорт. Пътна лаборатория. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на 

Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за 

икономическо и финансово състояние и технически възможности, посочени в 

Обявлението за обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в 

документацията за участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в 

еЕЕДОП всички обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

 Протоколът е приключен в 15: 00 часа на 21.10.2019 година. 
 

Комисия:  

Председател: ……П……………….. 

                          (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.…………П……..                                 2. ………П…………………. 

                       (Е.Йонов)                                               (Т.Георгиев) 
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