
ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 18.07.2019 г. в 8:30 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 302, 
Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22- 
1049/01.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: “Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията към 
нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване на свлачища и 
осъществяване на авторски надзор по време на строителство. Поддържане, основен 
ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на транспортната 
техническа инфраструктура (пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения), 
стабилизиране на свлачища и възстановяване на засегнатите елементите на 
транспортната инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на територията на 
община Велико Търново.“, с уникален номер на процедурата 00073-2019-0025 в регистъра на 
АОП и публикувано обявление на дата 04.06.2019 с ID 914919 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veHko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/667. с прогнозна стойност на поръчката 
9998619.17 лева без ДДС.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и устройство на 
територията”.

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията”;
2. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
3. Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново;
4. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
5. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;
6. инж. Даниел Дончев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”.

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по 
изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. След като всеки от състава на комисията лично разгледа документите по чл. 39, 
ал.2 от ППЗОП единодушно се взеха следните решения:

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54,АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор

https://www.veHko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/667


I. Относно оферта с вх. № 53-2651-1/25.06.2019 г. от 14:11: часа на „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, 
с партньори: „ПСТ Труп“ ЕАД, ЕИК: 831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, ЕИК: 205098256. 
Адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия“, № 114, телефон: 02/945 
2996; факс: 02/9450496, ел. поща: pst@pst.bg. Лице за контакти: Божидар Георгиев, 
комисията констатира следното:

Представен е договор за създаване на сдружение от дата 19.06.2019 г. между „ПСТ Груп“ ЕАД, 
ЕИК: 831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, ЕИК: 205098256, съгласно който „ПСТ Груп“ ЕАД е 
определен за управляващ съдружник. Съдружниците упълномощават вписания в ТР към 
Агенция по вписванията законен представител на „ПСТ Груп“ ЕАД -  г-н Камен Кичев да 
представлява сдружението с правомощия да упълномощава друго лице. В офертата е 
представено пълномощно в оригинал, с което Камен Кичев упълномощава Божидар Георгиев да 
изготви, подаде и подпише всички документи, свързани с участието на „ПСТ ВТ 2019“ДЗЗД в 
обществената поръчка; да подпише офертата на дружеството; да преупълномощава трети лица с 
предоставените в пълномощието права. На стр. 6 в ЕЕДОП, представен от обединението се 
посочва информация за обема на представителната власт на Камен Кичев и Божидар Георгиев.

Информация за дяловете на съдружниците е посочена в ЕЕДОП на съдружниците и в ЕЕДОП, 
представен за обединението, както и в договора за създаване на сдружение и се разпределят в 
проценти, съобразно тяхното участието в общата дейност, по следния начин:

- „ПСТ Груп“ ЕАД - 88%, като ще изпълнява всички дейности, включени в предмета на 
обществената поръчка, съобразно регистрацията му в професионален регистър на строителя.
- „ПСТ София“ ЕООД - 12%, като ще изпълнява дейности по доставка на материали, логистика 
и управление на проекта.

Договор за създаване на сдружение от дата 19.06.2019 г. между „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК: 
831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, ЕИК: 205098256, съдържа необходимите реквизити, съгласно 
Раздел 2 „Общи положения при участие като обединение”.

В отговор на поставеното изискване „ Участникът трябва да притежава регистрация в 
Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в 
Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за 
чуждестранно лице -  в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно 
законодателството на държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, 
както следва:
- II група - строежи от втора, трета и четвърта категория;
- IV  група  -  строежи от първа, трета и четвърта категория; “

Участникът в ЕЕДОП в част IV: Критерии за подбор, А. „Годност“, представен за „ПСТ Груп“ 
ЕАД, както и в ЕЕДОП, представен за обединението „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД е посочил линк: 
https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=664. Съгласно публично достъпната 
информация в Централен професионален регистър на строителя участникът отговаря на 
поставеното минимално изискване, като преценката се извърши на база следната публикувана 
информация:

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 
1075/05.10.2017

I ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от 
ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 005143

mailto:pst@pst.bg
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2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

II ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: 
Удостоверение №  I  - TV 017732

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
Строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква "М"; т.4, буква "Е" и т.5, буква "Е"-Удостоверение 

MTV11111

III ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото 
строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: 
Удостоверение №  IV  - TV 008537

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от 
ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  III - TV 005962

3.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 
„Строителство” на КИД-2008:

Удостоверение №  V - TV 012450

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации 
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности 
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2020 г.



Предвид посочената в ЕЕДОП информация от „ПСТ Груп“ ЕАД и в ЕЕДОП, представен за 
обединението „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД и публично достъпната информация на 
https://register.ksb.bg/pub view.php?id members=664, комисията единодушно установи 
съответствие е изискването за годност. Съгласно разпределението на отговорностите, 
участникът е планирал изпълнението на СМР да се осъществява само от „ПСТ Груп“ ЕАД, 
за който се доказва съответствие с поставеното минимално изискване.

В отговор на изискването:,,участник в процедурата за последните 5 ( пет) години от датата 
на подаване на офертата, да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с 
този на поръчката. Участникът трябва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, в 
Част IV, Раздел В, в част „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от 
конкретния вид“: за строителството, идентично или сходно е предмета на поръчката, 
изпълнено за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на описание; сума, начална и крайна дата; получатели.

По т.1. Участникът трябва да е изпълнил успешно дейност с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под 
строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката се приема: 
изпълнение на дейности по изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/ши 
рехабилитация на улици и/ши пътища. Участникът трябва да е изпълнш една ш и повече от 
дейностите, посочени по- горе на обект/или обекти, е  общ обем най- малко 100 000 m 2  

Изискването може да се докаже с една ш и повече изпълнени дейности и спрямо един и/ши 
повече обекти. “

участникът в ЕЕДОП, представен за „ПСТ Груп“ ЕАД, както и в ЕЕДОП, представен за „ПСТ 
ВТ 2019“ ДЗЗД е посочил в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности”, в 
поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ 
следната информация:

1. “Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Реконструкция на път Ш-867 
Мадан - Златоград - Бенковски“, за обособена позиция №1 „Участък от км 22+157 до км 22+992 
и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина 5,081 км“ Акт образец 15 от 10.12.2015г. Акт 
образец 16 от 16.12.2015 г. Разрешение за ползване № СТ-05-2431/18.12.2015 г. Удостоверение 
за добро изпълнение изх. № 53-00-9765/01.12.2016г„ издадено от АПИ; Изпълнени са следните 
основни видове СМР: - доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с деб. 4 см - 34 622 
m 2 ; и  др. работи, посочени от участника.
Сума
2532779 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
15-09-2015 
Крайна дата
16-12-2015 
Получатели 
Община Златоград

2. “Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Реконструкция на път Ш-867 
Мадан - Златоград - Бенковски“, за обособена позиция №2 „Участък от км 28+135 до км 32+478 
с обща дължина 4,343 км“ Акт образец 15 от 10.12.2015г. Акт образец 16 от 16.12.2015 г. 
Разрешение за ползване № СТ-05-2431/18.12.2015 г. Удостоверение за добро изпълнение изх.№ 
53-00-9764/01.12.2016г„ издадено от АПИ; Изпълнени са следните основни видове СМР: - 
доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с деб. 4 см - 42 291 m 2 ; и др. работи, 
посочени от участника.

https://register.ksb.bg/pub


Сума
2772784 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
15-09-2015 
Крайна дата
16-12-2015 
Получатели 
Община Златоград

3. “Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Реконструкция на път Ш- 
867 Мадан - Златоград - Бенковски“, за обособена позиция №3 „Участък от км 32+478 до км 
38+443 с обща дължина 5,965 км“ Акт образец 15 от 10.12.2015г. Акт образец 16 от 29.12.2015 
г.; Разрешение за ползване № СТ-05-2587/29.12.2015 г. Удостоверение за добро изпълнение 
изх.№ 53-00-9763/01.12.2016г„ издадено от АПИ; Изпълнени са следните основни видове СМР: 
- доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с деб. 4 см - 44 233 m 2 ; и др. работи, 
посочени от участника.
Сума
3558873 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
02-10-2015 
Крайна дата 
29-12-2015 
Получатели 
Община Златоград

Комисията установи съответствие на участника с поставеното минимално изискване за 
изпълнен обем сходни видове работи.

В отговор на изискването „По т.2 Участникът да разполага със ръководен състав с 
професионална компетентност за изпълнение на поръчката, участникът е посочил информация 
в Част IV, Раздел В, част „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, 
представен за „ПСТ Груп“ ЕАД, както и в ЕЕДОП, представен за „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД за 
четири лица, с които има сключени трудови договори.

Комисията установи, че от така представената информация не се удостовери: 
за инж. Хайсам Хамаме, строителен инженер по транспортно строителство - профил пътно 
строителство, пълно съответствие с поставеното изискване за „ръководител екип“.
Посочен е Професионален опит: „ПСТГруп  “  ЕАД от 13.12.2011 г. до момента - Организатор 
група в строителството, Инженер пътно строителство. Специфичен опит: участие в екип , 

свързано с извършване на цялостно ръководство на обекти: • „Допълване на пътен възел 
„Плодовитово“ при пресичане на АМ  “Тракия “ и път 111-666 “; Акт Образец 15 от 14.07.2017 г. 
• Основен ремонт на ул. „Дъбница“ в участъка от ул. „Пловдивско поле“ до бул. „Климент 
Охридски“, район Студентски, по съществуващо положение, гр. София; Акт Образец 15 от 
01.11.201 Зг."

От така представената информация не се установява съответствие „опит на ръководна 
позиция минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство 
и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на 
пътища и/или улици“. Участникът не е посочил за лицето на какви обекти е бил „организатор 
група в строителството“ в периода от 13.12.2011 до датата на подаване на офертата и дали



през този период от време осъществяваната функция на „организатор група в строителството“ 
е ръководна позиция. Сочи се участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство 
на два обекта от 201 Зг. и 2017 г. като така представената информация също не удостоверява 
съответствието с поставеното минимално изискване за „опит на ръководна позиция 
минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или 
поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища 
и/или улици“.

Комисията установи, че за технически ръководител е определен инж. Калин Русев, за който 
е представена информация, както следва: „Висше образование магистър, строителен инженер, 
специалност транспортно строителство, Професионален опит: „ПСТ Груп“ ЕАД от
11.07.2012 г. до момента - Инженер пътно строителство; Специфичен опит: участие в екип, 
като Технически ръководител на обекти: ,,Рехабшитация на ул. „Козлодуй“ от бул. „Княгиня 
Мария Луиза“ до ул. ,, К. Стоилов“ -  ул. „ Индустриална“, район „Сердика“; Протокол Образец 
16 от 31.08.2017 г. • „Кръгово кръстовище на ул. „Папрат “  (О.Т.81В), ул. „Захари Зограф“ 
(О.Т.81А) и ул. „Карнобатски проход “ (О.Т.82Б), м. „ кв. Драгалевци“; Протокол Образец 16 от
15.01.2019 г. •  „Реконструкция на площад „Руски паметник“, гр.София, р-н „Красно село“- 
Столична община“; Протокол Образец 16 от 20.05.2016 г. “

С така представената информация участникът удостоверява за лицето съответствие с 
поставеното минимално изискване: „Технически ръководител -  едно лице, отговарящо на 
изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ и с опит на такава позиция на най - малко три изпълнени 
инфраструктурни обекта, въведени в експлоатация с акт № 16.“

Комисията установи, че за отговорник по контрола на качеството е определен Велин 
Антонов. Участникът е представил за лицето следната информация: „Висше образование,
степен магистър, по специалност „ Строителство на сгради и съоръжения ” Притежава 
Удостоверение за „ Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност“, издадена от „Център за професионално обучение 
Александра“ ЕООД, гр. София; Професионален опит: от 18.07.2013 г. - до момента „ПСТ 
Груп “ ЕАД - Технически ръководител група обекти и контрол по качество; Специфичен опит: 
участие в екип, свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на строителните 
работи на обект: „ Допълване на пътен възел „ Плодовитово  “  при пресичане на АМ  “  Тракия “ и 
път 111-666“; Протокол Образец 16 от 19.07.2017г. “

С така представената информация участникът удостоверява за лицето съответствие с 
поставеното минимално изискване: Отговорник по контрола на качеството -  1 лице със 
завършено обучение по системи за управление на качеството при изпълнение на СМР или 
еквивалентно и с опит на такава позиция или еквивалентна на най- малко един изпълнен 
инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с акт № 16.

Координатор по безопасност и здраве -  1 лице със завършен курс за КБЗ или
еквивалент и с опит на такава позиция или еквивалентна на най- малко един изпълнен 
инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с акт № 16.“

Комисията установи, че за координатор по безопасност и здраве участникът е определил 
Милена Георгиева. Представена е информация, както следва: „Висше образование, степен



магистър, специалност строителство на сгради и съоръжения, дипломиране  -  2013 г. 
Притежава Актуален Сертификат №  112/18.05.2018г., валиден до 18.05.2020 г. за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгл. Наредба №2 от 2004 г., 
издадена от „ Център за професионално обучение Александра  “  ЕООД, гр. София; Притежава 
Актуално Удостоверение №  291 от 03.05.2019 г., валидно до 03.05.2020 г. за преминато 
обучение по ЗБУТ съгл. Наредба №4 от 03.01.1998 г. и Наредба №  РД -07-2/2009 г. на МТСП и 
M3, издадено от Служба по трудова медицина FiHealth; Професионален опит: „ПСТ Труп “  

ЕАД от 10.05.2013 г. до момента - експерт ЗБУТ; Специфичен опит: участие в екип, свързано 
с извършване на дейности по безопасност и здраве на обект: „Допълване на пътен възел 
„Плодовитово“ при пресичане на АМ  “Тракия“ и път Ш -666“; Протокол Образец 16 от 
19.07.2017 г .“

С така представената информация участникът удостоверява за лицето съответствие с 
поставеното минимално изискване: Координатор по безопасност и здраве -  1 лице със завършен 
курс за КБЗ или еквивалент и с опит на такава позиция или еквивалентна на най- малко един 
изпълнен инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с акт № 16.

В отговор на поставеното изискване за разполагане с минимално необходим брой и видове 
механизация/машини/, участникът е представил в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП, представен за 
„ПСТ Груп“ ЕАД, както и в ЕЕДОП, представен за „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД информация от която 
е видно съответствието с поставеното изискване. Описаната техника е собственост на "ПСТ 
Груп" ЕАД.

Участникът е представил ЕЕДОП за всеки от съдружниците в обединението, както и за 
обединението:

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за „ПСТ Груп“ 
ЕАД, подписан с ел. подпис от Камен Кичев; Петко Хитров; Даниела Делева;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за „ПСТ 
София“ ЕООД, подписан с ел. подпис от Иван Димитриев;

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за „ПСТ ВТ“ 
ДЗЗД, подписан с ел. подпис от Камен Кичев и Божидар Георгиев;

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал.1, 
т.1 от ЗОП. ЕЕДОП е подписан от изискуемите лица, съгласно чл. 54, ал.2 и ал.З от ЗОП, във 
връзка с чл. 40 от ППЗОП. Участникът е декларирал като действителен собственик на „ПСТ 
София“ ЕООД и „ПСТ София“ ЕООД- Камен Кичев. Информацията се потвърждава от 
направено на дата 12.07.2019 г. вписване на основание чл. 63, ал.1 и ал.4 от Закона за мерките 
срещу изпиране на пари в търговския регистър за действителен собственик- физическо лице:

„Камен Вълков Кичев Данни за притежаваните права чрез упражняване на права чрез трети 
лица по силата на договор и друг вид сделка упражнява краен ефективен контрол в КОЛВИК 
СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД, Кипър с номер на търговска регистрация НЕ 287485, едноличен 
собственик на капитала на „ПСТ ЕРУП “  ЕАД, а чрез него упражнява и краен ефективен 
контрол в „ПСТЕРУП“ ЕАД. “



Участникът е декларирал липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и т.14 
от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка 
с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез 
представяне на ЕЕДОП.

II. Относно оферта с вх. № 5300-11112-1/25.06.2019 г. от 14 : 55 на „ПЪТИЩА И 
МОСТОВЕ“ ЕООД, с ЕИК: 813029821, адрес за кореспонденция: град Варна, 9010, ж.к 
„Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“, № 3. Лице за контакти: инж. Росен Колелиев; 
телефон: 052/613 000, факс: 052/603 457, e-mail: office@pmostove.com, комисията 
констатира следното:

Участникът „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е представил Стандартен образец за единния 
европейски документ за обществени поръчки, подписан с ел. подпис от инж. Росен Колелиев; 
инж.Борислав Нейков; инж. Драгомир Драганов.

В отговор на поставеното изискване „ Участникът трябва да притежава регистрация в 
Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в 
Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за 
чуждестранно лице -  в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно 
законодателството на държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, 
както следва:
- II група - строежи от втора, трета и четвърта категория:
-  IV  група - строежи от първа, трета и четвърта категория: “

Участникът в ЕЕДОП в част IV: Критерии за подбор, А. „Годност“, представен за „ПЪТИЩА И 
МОСТОВЕ“ ЕООД е посочил линк: https://register.ksb.bg Съгласно публично достъпната 
информация в Централен професионален регистър на строителя участникът отговаря на 
поставеното минимално изискване, като преценката се извърши на база следната публикувана 
информация:

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 
0928/23.06.2016

I ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от 
ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 004609

2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото 
строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: 
Удостоверение №  IV  - TV 007851

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: 
Удостоверение №  I  -  TV 016136
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1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
Строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква "М"; т.4, буква "Е" и т.5, буква "Е" -  Удостоверение 

№ TV10999

IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от 
ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  III - TV 005353

3.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2019 г.

Предвид посочената в ЕЕДОП информация от „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и 
публично достъпната информация на:
https://register.ksb.bg/pub view.php?id members=3303. комисията единодушно установи 
съответствие с изискването за годност.

В отговор на изискването: „участник в процедурата за последните 5 ( пет) години от 
датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката. Участникът трябва да предостави изискуемата информация в 
ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, в част „За поръчки за строителство: извършени строителни 
дейности от конкретния вид“: за строителството, идентично или сходно с предмета на 
поръчката, изпълнено за последните пет години, считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на описание; сума, начална и крайна дата; получатели.

По т. 1. Участникът трябва да е изпълнил успешно дейност с предмет и обем, идентичен ш и  
сходен с този на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под 
строителство с предмет и обем, идентичен ш и сходен с този на поръчката се приема: 
изпълнение на дейности по изпълнение на ново строителство и/ши реконструкция и/ши 
рехабшитация на улици и/ши пътища. Участникът трябва да е изпълнш една ш и повече от 
дейностите, посочени по- горе на обект/или обекти, с общ обем най- малко 100 000 m 2  

Изискването може да се докаже с една ш и повече изпълнени дейности и спрямо един и/ши 
повече обекти. “

Участникът в ЕЕДОП, представен за „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е посочил в Част IV, 
Раздел В „Технически и професионални способности”, в поле 1а :

„Строителни работи: извършени строителни дейности по изпълнение на рехабилитация на 
пътища с обща площ 196 204,59 m 2.“ , като е представена информация за:

1. Обект: „Рехабилитация на път III-7301 „Арковна -  Партизани” от км 27+700 до км 32+290”; 
Стойност на изпълнение дейности: 4 105 639,56 лв. без ДДС;
•  Начална дата: 23.04.2014 г.
•  Крайна дата: 09.12.2016 год.;
Изпълнена рехабилитация на път с площ 35 210,13 m2;
•  Констативен акт обр.15 от 09.12.2016 г.;
•  Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“, гр.София, 1606, бул.“Македония“ № 3, 
Телефон: +359 (2) 9173 254, Факс: +359 (2) 986 6958,
2. BG16RFOP 001-7.001 -0001-S-01, Лот 8 „Път III-904 -  Старо Оряхово -  Гроздьово от км 0+000 
до км 17+377,07, с обща дължина 17.377 км, област Варна“;

Обща стойност на изпълнените СМР: 7 860 859,01 лева без ДДС;
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Изпълнен обем от „Пътища и мостове“ -  
7 852 998,15 лева без ДДС;
Площ на рехабилитирания участък -  160 994,46 m 2 -  изпълнена 100% от „Пътища и мостове“ 
ЕООД;
•  Начална дата: 23.06.2017 г.
•  Крайна дата: 09.08.2018 год.;
•  Констативен акт обр.15 от 09.08.2018 г.;
•  Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“, гр.София, 1606, бул.“Македония“ № 3, 
Телефон: +359 (2) 9173 254, Факс: +359 (2) 986 6958,

Комисията установи съответствие на участника с поставеното минимално изискване за 
изпълнен обем сходни видове работи.

В отговор на изискването „По т.2 Участникът да разполага със ръководен състав с 
професионална компетентност за изпълнение на поръчката, участникът е посочил информация 
в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, представен за 
„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД за четири лица.

Комисията установи, че в отговор на изискването: „Ръководител екип -  едно лице, 
строителен инженер, специалност „ Пътно строителство ” и.пи „ Транспортно 
строителство ” ш и аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга 
държава) с опит на ръководна позиция миншлум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в 
областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/ши основен ремонт  
и/ш и рехабилитация на пътища и/ш и улици. “, участникът е представил информация, както 
следва:
1.Ръководител екип: инж. Драгомир Драганов:
Висше образование; Професионална квалификация: магистър -  инженер; Специалност: „Пътно 
строителство“; Месторабота към настоящият момент: „Пътища и мостове“ ЕООД; Опит на 
ръководна позиция при изпълнение на обекти в областта на рехабилитация и поддържане на 
пътища: 6 години;
1.Обект „Поддържане (превантивно, текущо и ремонтно -  възстановителни работи при 
аварийни ситуации) на 712,300 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ -  Областно 
пътно управление Варна, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата” -  през периода 
м.06.2011 г. до м .12.2013 г.
Длъжност: помощник-ръководител текущо поддържане;
2. Обект .„Рехабилитация на път III-7301 „Арковна -  Партизани” от км 27+700 до км 32+290” -  
през периода от м.04.2014 год. до м. 12.2016 год. Длъжност: Ръководител обект;
3. Обект: Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: За Обособена позиция 9 -  Лот 8 „Път IH- 
904 - Старо Оряхово - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17.377 км, 
област Варна“ -  през периода от м.06.2017 год. до м.08.2018 год.
Длъжност: Ръководител обект;

Комисията установи, че в отговор на изискването: ,.Технически ръководител -  едно 
лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ и с опит на такава позиция на най- 
малко три изпълнени инфраструктурни обекта, въведени в експлоатация с акт №  16. “, 
участникът е представил информация, както следва:



2. Технически ръководител: Стоян Пеев:
Средно образование; Професионална квалификация: Среден техник; Специалност:
Строителство и архитектура; Месторабота: „Пътища и мостове” ЕООД’ Период: от м.06.1993 
год. до настоящият момент; Трудов договор: № 154/27.09.1993 год. Длъжност: Технически 
ръководител;
Опит като технически ръководител при изпълнение на:
1.Обект „“Рехабилитация на път III-2008 “Девня кв.Повеляново-Езерово-Варна”, от км 16+900 
до км 23+199,50”;
Констативен акт обр. 16 от 29.11.2013 год.
Възложител: Агенция „Пътна
инфраструктура“,
гр.София, бул.“Македония“ № 3,
тел.02/917 3246;
2.Обект „Рехабилитация на път SHU 1150, „р-н Добри Войников -  Трем“, участък от км 4+000 
до км 6+673;
Констативен акт обр. 16 от 26.11.2012 год.
Възложител; община Хитрино, 9780, с.Хитрино, ул."Възраждане" № 45 
тел.: 05341 2250;
3. Обект „Рехабилитация на път SHU 2162, „клон Черна“, участък от км 0+000 до км 1+001; 
Констативен акт обр. 16 от 26.11.2012 год.
Възложител; община Хитрино, 9780, с.Хитрино, ул."Възраждане" № 45 
тел.: 05341 2250;

Комисията установи, че в отговор на изискването: Отговорник по контрола на
качеството -1  лице със завършено обучение по системи за управление на качеството при 
изпълнение на СМР или еквивалентно и с опит на такава позиция или еквивалентна на най- 
малко един изпълнен инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с акт № 1 6 “ участникът 
е представил информация, както следва:

3. Отговорник по контрола на качеството: инж. Наталия Йолкова: Висше образование; 
Професионална квалификация: инженер -  строител; Специалност: „Селскостопанско
строителство“; Месторабота към настоящият момент: „Пътища и мостове“ ЕООД;
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване контрол на качеството и приемане на 
строителните работи при изпълнение на обект „“Рехабилитация на път 1II-2008 “Девня 
кв.Повеляново-Езерово-Варна”, от км 16+900 до км 23+199,50”; Констативен акт обр. 16 от 
29.11.2013 год.
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“, гр.София, бул.“Македония“ № 3, тел.02/917 
3246;
Сертификат за преминато обучение на тема „Контрол върху качеството на изпълнение на 
строежите -  съответствие на строителните продукти“, издаден от „Институт по механика БАН“ 
гр.София, ул.‘Акад.Г.Бончев“, бл.4, тел.0888 004409, тел.02/8738335

Комисията установи, че в отговор на изискването: „Координатор по безопасност и
здраве -  1 лице със завършен курс за КБЗ или еквивалент и с опит на такава позиция или 
еквивалентна на най- малко един изпълнен инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с 
акт № 1 6 .“ участникът е представил информация, както следва:

4. Координатор по безопасност и здраве



(КБЗ): инж.Васко Йорданов: Висше образование; Професионална квалификация: строителен 
инженер по транспортно строителство; Специалност: „Пътно строителство“; Месторабота към 
настоящият момент: „Пътища и мостове“ ЕООД; Специфичен опит: участие в екип, свързано с 
извършване на дейности по безопасност и здраве при изпълнение на обект „Определяне на 
изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП „Региони в растеж“ 
2014-2020 по обособени позиции: За Обособена позиция 9 -  Лот 8 „Път III-904 - Старо Оряхово 
- Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17.377 км, област Варна“; 
Констативен акт обр.16 от 06.11.2018 год. Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“; 
гр.София, бул.“Македония“ № 3, тел.02/917 3246; Сертификат за „Координатор по безопасност 
и здраве в строителството“, съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г„ рег.№ КБЗ- 
0653/25.09.2018г. Издаден от Асоциация на индустриалния капитал в България; 1527 София, ул. 
„Тракия“, №15.

Комисията установи, че с представената информация в ЕЕДОП, участникът удостоверява 
съответствие с поставените минимални изисквания за професионална компетентност на 
ръководния състав за изпълнение на поръчката.

В отговор на поставеното изискване за разполагане с минимално необходим брой и видове 
механизация/машини/, участникът е представил в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП, представен за 
„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД информация от която е видно съответствието с поставеното 
изискване. Описаната техника е собственост на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

Участникът е представил ЕЕДОП, подписан от изискуемите лица.

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал.1, 
т.1 от ЗОП. ЕЕДОП е подписан от изискуемите лица, съгласно чл. 54, ал.2 и ал.З от ЗОП, във 
връзка с чл. 40 от ППЗОП. Собственик на участника е „ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" 
АД, ЕИК/ПИК 103280334, капитала е от поименни 91075 броя акции.

Участникът е декларирал липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и т.14 
от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка 
с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез 
представяне на ЕЕДОП.

III. Относно оферта с вх. № 5300-116-14/25.06.2019 г. от 16:36 часа на „ПЪТНИ 
СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД, е ЕИК: 104693344, с адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново, ПК 5000, улица „България“, № 27, телефон: 062/61 68 11; факс: 
062/628359; електронна поща: office@psvt.bg. Лице за контакти: инж. Филип Маринов и 
инж. Румен Игнатов, комисията констатира следното:

Участникът „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД е представил Стандартен образец за 
единния европейски документ за обществени поръчки, подписан с ел. подпис от Велико Желев; 
Филип Маринов; Григор Иванов; Румен Михайлов; Румен Игнатов; Участникът се представлява 
заедно от Филип Маринов и Румен Игнатов. Видно от публикуван Устав на Акционерно 
дружество „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД в Търговския регистър в част „Актуален

mailto:office@psvt.bg


учредителен акт“, акционери при участника са: „РАИСТРОЙ“ ЕООД с ЕИК: 104677029 и 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД, с ЕИК: 835009611.

За ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД в част „Действителни собственици“ са отбелязани 
Григор Иванов и Иван Иванов.

За „РАИСТРОЙ“ ЕООД в част „Действителни собственици“ е отбелязан Велико Желев. 
Публикуваните данни в Търговския регистър прави възможно установяване на действителните 
собственици физически лица при участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД

В отговор на поставеното изискване „ Участникът трябва да притежава регистрация в 
Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в 
Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за 
чуждестранно лице -  в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно 
законодателството на държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, 
както следва:
- II група - строежи от втора, трета и четвърта категория;
- IV  група - строежи от първа, трета и четвърта категория; “

Участникът в ЕЕДОП в част IV: Критерии за подбор, А. „Годност“, представен за „ПЪТНИ 
СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД е посочил линк: https://register.ksb.bg Съгласно публично 
достъпната информация в Централен професионален регистър на строителя участникът 
отговаря на поставеното минимално изискване, като преценката се извърши на база следната 
публикувана информация:

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 
1126 / 31.05.2018

I ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от 
ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 005463

2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото 
строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: 
Удостоверение №  IV  -  TV 008901

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: 
Удостоверение №  I  -  TV 018532

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
Строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква "Е" и т.5, буква "Е" - Удостоверение№ TV11180

Срок на валидност на контролния талон:30.09.2019 г.

Предвид посочената в ЕЕДОП информация от „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и 
публично достъпната информация на:
https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3960, комисията единодушно установи 
съответствие е изискването за годност.

https://register.ksb.bg
https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3960


В отговор на изискването: „участник в процедурата за последните 5 ( пет) години от датата 
на подаване на офертата, да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с 
този на поръчката. Участникът трябва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, в 
Част IV, Раздел В, в част „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от 
конкретния вид“: за строителството, идентично ш и сходно с предмета на поръчката, 
изпълнено за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на описание; сума, начална и крайна дата; получатели.

По т. 1. Участникът трябва да е изпълнш успешно дейност с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под 
строителство с предмет и обем, идентичен ш и сходен с този на поръчката се приема: 
изпълнение на дейности по изпълнение на ново строителство и/ши реконструкция и/ши  
рехабшитация на улици и/ши пътища. Участникът трябва да е изпълнш една ш и повече от 
дейностите, посочени по- горе на обект/или обекти, с  общ обем най- малко 1 0 0  0 0 0  m 2  

Изискването може да се докаже с една или повече изпълнени дейности и спрямо един и/ши 
повече обекти. “

участникът в ЕЕДОП, представен за „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД е посочил в 
Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности”, в поле „За поръчки за 
строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ следната информация:

Лот 85 “Рехабилитация и реконструкция на път III-514 "Камен - Драганово" от км 5+000 до 
км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20Л57 км, област Велико Търново”, 
Плътен асфалтобетон -  120 628,80 m 2 
Сума
8732241 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
14-08-2015 
Крайна дата 
31-03-2016 
Получатели
Агенция Пътна Инфраструктура, гр. София - 1000, бул. „Македония” № 3

Комисията установи съответствие на участника с поставеното минимално изискване за 
изпълнен обем сходни видове работи.

В отговор на изискването „По т.2 Участникът да разполага със ръководен състав с 
професионална компетентност за изпълнение на поръчката, участникът е посочил информация 
в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, представен за 
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД за четири лица.

Комисията установи, че в отговор на изискването: „Ръководител екип -  едно лице, 
строителен инженер, специалност „ Пътно строителство ” ш и „ Транспортно 
строителство ” ш и аналогични специалност (в случай, че образованието е придобито в друга 
държава) с опит на ръководна позиция миншлум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в 
областта на строителство и/ши поддържане и/ш и реконструкция и/ши основен ремонт



и/или рехабилитация на пътища и/или улици. участникът е представил информация, както 
следва:
Ръководител екип: инж.Георги Козаров образование: висше, строителен инженер -  пътно 
строителство, трудов договор „Пътни строежи -  Велико Търново” АД №1215/27.05.1980 г. - 
технически ръководител, професионален опит - 39 г. - обекти на „Пътни строежи-Велико 
Търново“АД 1. Лот 85 “Рехабилитация и реконструкция на път III-514 "Камен - Драганово" от 
км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157 км, област Велико 
Търново”, Възложител: Агенция Пътна Инфраструктура, гр. София - 1000, бул. „Македония” № 
3, Период на изпълнение: Договор:РД-33-15 / 14.08.2015г- Акт 16 / 31.03.2016 г.
2.Благоустрояване обществени пространства гр.Лясковец Възложител:Община Лясковец 
Период на изпълнение :04.07.2011г . - 26.01.2012 г. 3. Лот 34 Рехабилитация и реконструкция на 
път III - 3002 (1-3) - Българене - Стежерово -  Божурлук - (II-52) от км 0+000 до км 20+624,75 и 
на път II -  13 - Граница Враца - Кнежа от км 67+300 до км 72+194", с обща дължина-25.519 км, 
Област Плевен“ Възложител: Агенция «Пътна инфраструктура» гр.София Период на изп. от
16.08.2012 - до 22.07.2013 г. 4.“Ремонт на общински пътища на територията на Община Елена, 
съгласно Инвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи -  2013 и 2014 
година“ -  Възложител: Община Елена Период на изпълнение: от 09.10.2013 г. до 31.12.2014 
Г.5.ЛОТ 51 „Рехабилитация на републикански път ( РП III-302) -  Драгомирово -  Царевец от км 
10+000 до км 27+460” Възложител: Агенция «Пътна инфраструктура» гр.София Период на изп 
от 03.2014 г. - до 09.2014 г 6.„Реконструкция и ремонт на улици с.Родина, с. Горско Ново село, 
с. Сливовица, с. Роено, с. Калайджии, община Златарица” Възложител :Община Златарица, 
Период на изпълнение: 10.06.2013 г. -18.10.2013 г. 7.„Ремонт на общински пътища на 
територията на Община Елена - бюджет2015, 2016, 2017 г.” Възложител: Община Елена Период 
на изпълнение от 28.11.2016 г. до 20.12.2017 г.

Комисията установи, че горепосочените обекти са посочени като обекти на „Пътни 
строежи- Велико Търново“, а не като обекти спрямо които инж. Георги Козаров е 
осъществявал ръководна позиция или друга функция. Не се установява от така 
представената информация съответствие с изискването в част: „с опит на ръководна 
позиция минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство 
и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на 
пътища и/или улици.“

Комисията установи, че в отговор на изискването: ..Технически ръководител -  едно 
лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ и с опит на такава позиция на най- 
малко три изпълнени инфраструктурни обекта. въведени в експлоатация с акт № 1 6 .  “, 
участникът е представил информация, както следва:

Технически ръководител: Дончо Арабаджиев , Образование - Техникум по строителство 
гр.В.Търново. Строителен техник по строителство и архитектура, трудов договор „Пътни 
строежи -  Велико Търново” АД №00101/30.09.2005 г. -  технически ръководител, 
професионален опит - 17 г. Технически ръководител обекти: ГЛот 34 Рехабилитация и 
реконструкция на път III - 3002 (1-3) - Българене - Стежерово - Божурлук - (II-52) от км 0+000 до 
км 20+624,75 и на път II -  13 - Граница Враца -Кнежа от км 67+300 до км 72+194", с обща 
дължина-25.519 км, Област Плевен“ Възложител: Агенция «Пътна инфраструктура» гр.София 
Период на изп.: Договор 16.08.2012г. -  Акт обр.16 14.11.201 Зг 2.Лот 85 “Рехабилитация и 
реконструкция на път III-514 "Камен - Драганово" от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до 
км 25+157, с обща дължина 20.157 км, област Велико Търново” Възложител: Агенция «Пътна 
инфраструктура» гр.София Период на изп. Договор от14.08.2015г - Акт обр.16 / 31.03.2016 г 3. 
„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена -



Обект 1 - път VTR 3086 /Ш-551/ Елена -  Блъсковци - Дърлевци, участък от км 0+000 до км 
5+622" Възложител: Община Елена Период на изп. Договор РД.02.11-447/10.08.2015г-Акт 
обр.16/04.11.2015 г.

Комисията установи съответствие с изискванията за технически ръководител.

Комисията установи, че в отговор на изискването: ..Отговорник по контрола на
качеството -1  лице със завършено обучение по системи за управление на качеството при 
изпълнение на СМР или еквивалентно и с опит на такава позиция или еквивалентна на най- 
малко един изпълнен инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с акт №  16. 
участникът е представил информация, както следва:

Отговорник по контрола на качеството - Петър Петров образование: Средно специално, 
Техникум по строителство гр.В.Търново, специалност: Техник по геодезия. Трудов договор 
25.10.2004г. „Пътни строежи -  Велико Търново” АД - Ръководител направление лаборатория, 
квалификация: Сертификат № 2460/03.07.2018 г. / Център за професионално обучение „МИКС“ 
за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието 
на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” . 
Професионален опит : 14 години - обекти на „Пътни строежи-Велико Търново“АД : ЕЛот 34 
Рехабилитация и реконструкция на път III - 3002 (1-3) - Българене - Стежерово - Божурлук -(II- 
52) от км 0+000 до км 20+624,75 и на път II -  13 - Граница Враца -Кнежа от км 67+300 до км 
72+194", с обща дължина-25.519 км, Област Плевен“. Възложител: Агенция «Пътна 
инфраструктура» гр.София Период на изп. Договор 16.08.2012г. -  Акт обр.16 14.11.201 Зг 2.Лот 
85 “Рехабилитация и реконструкция на път III-514 "Камен - Драганово" от км 5+000 до км 
16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157 км, област Велико Търново” 
Възложител: Агенция «Пътна инфраструктура» гр.София Период на изп. Договор от14.08.2015г 
- Акт обр.16 / 31.03.2016 г 3. „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна 
мрежа в община Елена - Обект 1 - път VTR 3086 /Ш-551/ Елена - Блъсковци - Дърлевци, участък 
от км 0+000 до км 5+622" Възложител: Община Елена Период на изп. Договор РД.02.11- 
447/10.08.2015г-Акт обр.16 / 04.11.2015 г.

Комисията установи, че горепосочените обекти са посочени като обекти на „Пътни 
строежи - Велико Търново“, а не като обекти спрямо които Петър Петров е осъществявал 
позиция отговорник по контрола на качеството или еквивалентна. Комисията установи, 
че от така представената информация не става ясно дали на поне един от обектите, 
въведени в експлоатация с акт № 16, посочени по- горе, Петър Петров е осъществявал 
позицията на Отговорник по контрола на качеството или еквивалентна.

Комисията установи, че в отговор на изискването: координат ор по безопасност и
здраве -  1 лице със завършен курс за КБЗ или еквивалент и с опит на такава позиция ши 
еквивалентна на най- малко един изпълнен инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с 
акт №  16. “, участникът е представил информация, както следва:
Координатор по безопасност и здраве : Цветелина Илиева образование: Технически университет 
гр. Варна, Магистър по управление и контрол условията на труд, Трудов договор 
№0094/27.05.2016г. „Пътни строежи -  Велико Търново” АД, длъжност Инспектор по 
безопасност и здраве квалификация: Удостоверение № 04866/25.10.2018г. за „Координатор по 
безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасност и здраве по 
време на строителството” от Камарата на строителите в България Професионален опит : 3 
години - обекти на „Пътни строежи-Велико Търново“ АД: 1. „Възстановяване и рехабилитация



на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ , Възложител: Община Златарица, Акт 15 /
17.04.2019 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация №1/30.05.2019 г.

Комисията установи, че с така представената информация не се удостоверява 
съответствие на изискването в част „на най- малко един изпълнен инфраструктурен 
обект, въведен в експлоатация с акт № 16.“

В отговор на поставеното изискване за разполагане с минимално необходим брой и видове 
механизация/машини/, участникът е представил в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП, представен за 
„Пътни строежи-Велико Търново“ АД информация от която е видно съответствието с 
поставеното изискване. Описаната техника е собственост на „Пътни строежи-Велико Търново“ 
АД.

Участникът е представил ЕЕДОП, подписан от изискуемите лица.

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал.1, 
т.1 от ЗОП. ЕЕДОП е подписан от изискуемите лица, съгласно чл. 54, ал.2 и ал.З от ЗОП, във 
връзка с чл. 40 от ППЗОП.

Участникът е декларирал липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и т.14 
от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка 
с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез 
представяне на ЕЕДОП.

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти.

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 
посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 
установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 
когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 
2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.



Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните 
документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от получаването на настоящия 
протокол.

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на 
срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата е препоръчано писмо 
или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора.

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и информация 
на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху който, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:

О Т Г О В О Р

На писмо с изх. № ............................. / 2019 г.
До проф. Георги Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и устройство на 
територията”, Председател на комисията, определена със Заповед № РД 22- 
1049/01.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с 
предмет: “Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и
съоръженията към нея на територията на община Велико Търново, вкл. и 
укрепване на свлачища и осъществяване на авторски надзор по време на 
строителство. Поддържане, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново 
строителство на транспортната техническа инфраструктура (пътища, улици, 
транспортни мрежи и съоръжения), стабилизиране на свлачища и възстановяване 
на засегнатите елементите на транспортната инфраструктура от свлачищни и/или 
срутищни процеси на територията на община Велико Търново.“, с уникален номер 
на процедурата 00073-2019-0025 в регистъра на АОП.
От участник:.................................................................Е И К ...............................................................
Адрес за кореспонденция: град :.........................................Пощенски код...................................
Улица , вх. ет................
Телефон:............................................... ф акс :......................................................................................
Електронна п ощ а..................................................................................................................................
Лице за контакти:.................................................................................................................................

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА

определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
“Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията към 
нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване на свлачища и 
осъществяване на авторски надзор по време на строителство. Поддържане, основен 
ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на транспортната 
техническа инфраструктура (пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения), 
стабилизиране на свлачища и възстановяване на засегнатите елементите на 
транспортната инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на 
територията на община Велико Търново.“, с уникален номер на процедурата 00073- 
2019-0025 в регистъра на АОП.______________________________________________________

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор на писмо 
с изходящ номер”, като се посочва изходящия номер на приложното писмо за изпращане на 
настоящия протокол”.

Комисията приключи работа в 10:45 часа и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.



Настоящия протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл.54, ал.8 
ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. reppfn ^КамарайТев - Заместник - кмет „Строителство и устройство 
територията”.

И ЧЛЕНОВЕ.

1. инж. Ди|йко Кечев^Дйрекзорлта дирекция „Строителство и устройство на територията”;

2. Надя Пе||)|)ва - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;

3. Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново;

4. ицжт34ва^д^],ачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
ч

• • • •

5. Русанка Алсжва^дрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;
/V  . Г  к  А

6. инж. Даниел Дончев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”.
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