
П РО Т О К О Л  №  2

Днес, 14.11.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново в заседателна 
зала в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка 
с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1649 от 08.10.2019 г. и Заповед за 
изменение № РД 22 - 1660 от 08.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за 
твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново”, с прогнозна 
стойност 2 571 421.63 (два милиона петстотин седемдесет и една хиляди четиристотин 
двадесет и един лева и 63 ст.) лв. без ДДС, е публикувано решение с ID 930785 от дата 
02.09.2019 г. и обявление за поръчка е ID 930797, Решение за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация е ID 933550, и е уникален номер в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0048, е адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/713

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Зорница Кънчева-Миладинова -  Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико 

Търново
2. Мирослава Цонева -  Главен експерт в отдел. „Околна среда“ в Община Велико 

Търново
3. Инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в Община 

Велико Търново
4. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново

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 то 
възложителя.

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

Комисията прйстъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

I. Относно оферта с вход. № 5300 - 16876 - 1/07.10.2019 г. от 11:48 часа на 
„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД, с ЕИК: 130169509, адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик 
4404, ул. „Райко Алексиев“ № 14А, тел: 034/45 11 58, факс: 034/45 11 58, e-mail: 
op@stroymontaz.com, лице за контакти: Камен Василев:

По отношение на изискванията към личното състояние:
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>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя 
Камен Василев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
това е лицето по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника, а именно: Камен Василев.

> В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и 
подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“

> По отношение на изискването за годност: в част IV „Критерии за подбор“, 
раздел А: Годност, е посочен линк към съответния професионален регистър: 
https://register.ksb.bg/pub view.php?id members=829. както и следната информация: „ЦПРС 
към КСБ, Удостоверение №  IV - TV 008952 за IV  ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от 
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването 
на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: строежи от първа до пета 
категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; Валидно до 30.09.2020 г. удостоверението 
покрива изискването за Втора категория строежи съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 2, г 
(съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци)“. Посочен е линк: 
https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VenficationPersonOrg.ra. както и „Търговски 
регистър към Агенция по вписванията“ и ЕИК 130169509.

Съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя, чл. 5, ал. 1, т. 4, четвърта група обхваща „строежи от 
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на 
околната среда“, което кореспондира с посоченото в ЕЕДОП. В обхвата на тази група,
съгласно ал. 6, т. 4, се включват: „ ............ 4.2. втора категория:  4.2.2. строежи по чл.
137, ал. 1, т. 2, буква "г" ЗУТ -  съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и 
закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване е горен изолиращ 
екран“.

С така посочената информация в ЕЕДОП относно вписването си в ЦПРС за „Четвърта 
група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и 
опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС“ участникът 
удостоверява съответствие с изискването да може да изпълнява Втора категория строежи 
съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 2, г (съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци), или 
еквивалент.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:
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Съгласно условията на Възложителя през последните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под „дейности с предмет 
и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва да се разбира 
извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на 
сметища и/или депа за отпадъци с обща площ минимум 25 (двадесет и пет) дка. Възложителя 
не поставя изискване за обем на изпълненото строителство.

Участникът е представил в ЕЕДОП следната информация: „ Строителни работи: 
обект: „Закриване и рекултивация иа общинско депо за твърди битови отпадъци, 
генерирани на територията на Община Нови пазар". Обектът е четвърта група, втора 
категория. Площта на сметището е 34 дка. Общата площ за рекултивация е 41,007 дка. 
Сума по договор: 2354891.94 лв. Начална дата 24-11-2016, Крайна дата 23-05-2017, 
Получател: Община Нови пазар.

Така посочената информация е в съответствие с поставените от Възложителя 
минимални изисквания относно изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на настоящата обществена поръчка, а именно: извършване на строителни 
дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или депа за 
отпадъци, както и с поставеното минимално изискване общата площ на тези сметища и/или 
депа за отпадъци да е минимум 25 (двадесет и пет) дка.

Във връзка с изискванията за технически и професионални способности 
Възложителят поставил условие участниците да разполагат минимум със следната 
механизация за извършването на СМР: еднокошов верижен багер - 1 бр.; самосвал - 1 бр.; 
булдозер - 1 бр.; шиповиден вибрационен валяк - 1 бр.; гладък вибрационен валяк - 1 бр.

В ЕЕДОП участникът е декларирал следната механизация: еднокошов верижен багер 
- 1 бр. „Хюндай“ 2012 г.; Самосвал - 1 бр. M AN TG 360 А; Булдозер - 1 бр. CATTERPILLAR 
D6N; Шиповиден вибрационен валяк - 1 бр. DYNAPACK 7 т; Гладък вибрационен валяк 
-1  бр. AMMANN.

Така посочената информация е в съответствие с поставените от Възложителя 
изисквания относно минимално изискуемата механизация за изпълнението на поръчката.

II. Относно оферта с вход. № 53 - 2764 - 1/07.10.2019 г. от 13:33 часа на „Минстрой 
Холдинг“ АД, ЕИК: 831493848, адрес за кореспонденция: гр. София 1700, бул. „ Д-р Г. 
М. Димитров“ № 57, тел: 02/963-55-55, факс: 02/ 962-42-50, e-mail: bonev@minstroy.com, 
лице за контакти: Неделчо Бонев - изпълнителен директор:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
представляващите Николай Вълканов (Председател на Съвета на директорите) и Неделчо 
Бонев (Изпълнителен директор), и Марина Вълканова-Карасали - член на Съвета на 
директорите.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ,, комисията установи, че 
това са лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
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- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” са посочени горните 
лица, като представляващи участника, както и подробна информация за представителството 
им, и действителния собственик и подробна информация за целите на идентификацията по 
ЗМИП.

> В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Е“, че няма да ползва капацитета на други субекти и 
подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“

>  По отношение на изискването за годност: в част IV „Критерии за подбор“, 
раздел А: Годност, участникът е посочил, че е вписан в ЦПРС за Втора категория строежи, 
съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 2, г, посочил е Уеб адрес: http://register.ksb.bg, Централен 
професионален регистър на строителя при Камара на строителите в България (като орган 
или служба, издаващи документа), както и: Удостоверение №  I-TV 008220 и Талон № I- 
TV 11 към него, Удостоверение №  1I-TV 001764 и Талон № II-TV 11 към него, Удостоверение 
№ 111-TV 001824 и Талон №  III-TV 11 към него, Удостоверение №  IV  - TV 003993 и Талон №  
IV-TV 11 към него, Удостоверение №  V - TV 005153 и Талон №  V-TV 11 към него.

С така посочената информация участникът декларира съответствието си с 
поставеното от Възложителя изискване за годност и по-конкретно - за вписване в ЦПРС за 
Втора категория строежи съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 2, г.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя през последните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под „дейности с предмет 
и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва да се разбира 
извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на 
сметища и/или депа за отпадъци с обща площ минимум 25 (двадесет и пет) дка. Възложителя 
не поставя изискване за обем на изпълненото строителство.

Участникът е посочил в ЕЕДОП 5 (пет) дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на обществената поръчка, и по-конкретно: „доизграждане на регионална 
система за управление на отпадъците“, в т.ч. строителни дейности по изграждане на депо 
за отпадъци, с обща площ 100 дка; „закриване и рекултивация на четири съществуващи 
сметища“, с обща площ 24,792 дка; „закриване и рекултивация на съществуващо 
общинско депо за битови отпадъци“, с обща площ 288,972 дка; „рекултивация на депо за 
твърди битови отпадъци“ с обща площ 41,610 дка; „рекултивация на старо сметищ е...“ с 
извършени строителни дейности по рекултивация и закриване на сметище за отпадъци, 
с обща площ 24,000 дка.

http://register.ksb.bg


Така посочената информация е в съответствие с поставените от Възложителя 
минимални изисквания относно изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на настоящата обществена поръчка, а именно: извършване на строителни 
дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или депа за 
отпадъци, както и с поставеното минимално изискване общата площ на тези сметища и/или 
депа за отпадъци да е минимум 25 (двадесет и пет) дка.

Във връзка с изискванията за технически и професионални способности 
Възложителят поставил условие участниците да разполагат минимум със следната 
механизация за извършването на СМР: еднокошов верижен багер - 1 бр.; самосвал - 1 бр.; 
булдозер - 1 бр.; шиповиден вибрационен валяк - 1 бр.; гладък вибрационен валяк - 1 бр.

В ЕЕДОП участникът е декларирал следната механизация: 9 бр. еднокошов верижен 
багер с посочена марка/модел; 21 бр. самосвал с посочена марка/модел и рег. №; 8 бр. 
булдзер с посочена марка/модел; 1 бр. шиповиден валяк с посочена марка/модел; и 3 бр. 
гладък вибразицонен валяк с посочена марка/модел.

Участникът е декларирал информация относно техническото оборудване, което ще 
използва за изпълнението на поръчката, в пълно съответствие с поставените от Възложителя 
изисквания относно минимално изискуемата механизация за изпълнението на поръчката.

III. Относно оферта с вход. № 53 - 1171 - 2/07.10.2019 г. от 14:16 часа на 
„КЛИМАТРОНИК“ ЕООД, адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Странджа“ № 156, 
п.к. 1233, тел: 02/967 00 08, e-mail: building@climatronic.bg:

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя 
Цветан Кордев и едноличния собственик на капитала Цветелина Персийска.

>  При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че лицето по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП е управителя Цветан Кордев.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето 
Цветан Кордев - управител, като представляващ участника.

> В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и 
подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“

> По отношение на изискването за годност: в част IV „Критерии за подбор“, 
раздел А: Годност, участникът е посочил, че е вписан в съответния професионален регистър, 
като е посочил URL: http://register.ksb.bg/ и www.brra.bg, както и информация относно
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издадените удостоверения, а именно: Удостоверение № I - TV 015753 (първа група), 
Удостоверение № II - TV 004483 (втора група), Удостоверение № III - TV 005202 (трета 
група), Удостоверение № IV - TV 007684 (четвърта група), Удостоверение № V - TV 011085 
(пета група). Посочени са органите - Търговски регистър, Централен професионален 
регистър на строителя на Камара на строителите в България, като за всяко удостоверение е 
посочен обхвата относно съответната категория/група строежи, както и неговата валидност.

Съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя, чл. 5, ал. 1, т. 4, четвърта група обхваща „строежи от 
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на 
околната среда“, което кореспондира с посоченото в ЕЕДОП. В обхвата на тази група,
съгласно ал. 6, т. 4, се включват: „............4.2. втора категория: ........4.2.2. строежи по чл.
137, ал. 1, т. 2, буква "г" ЗУТ -  съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и 
закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ 
екран“.

С така посочената информация в ЕЕДОП относно вписването си в ЦПРС за „Четвърта 
група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и 
опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС“ участникът 
удостоверява съответствие с изискването да може да изпълнява Втора категория строежи 
съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 2, г (съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци), или 
еквивалент.

В първоначално представения в офертата ЕЕДОП е посочено, че цитираните 
удостоверения са валидни до 30.09.2019 г. От справка в ЦПРС по ЕИК на участника е видно, 
че към настоящия момент за същите удостоверения е посочена валидност до: 30.09.2020 г. 
Необходимо е участникът да посочи в ЕЕДОП актуалната информация относно валидността 
на цитираните удостоверения.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Участникът е посочил в ЕЕДОП 2 (две) изпълнени дейности с предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на обществената поръчка, и по-конкретно: „рекултивация на 
депо за твърди битови отпадъци“ (Н-ра категория съгласно ЗУТ), с площ 51 963 кв. м, както 
и извършени видове работи (вертикална планировка, подравнителни работи и горен 
изолационен слой; повърхностен водоотлив; дренаж; газови кладенци; залесяване и 
затревяване)', инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за 
управление на отпадъци, с извършени видове работи: вертикална планировка,
подравнителни работи и горен изолационен слой; повърхностен водоотлив; дренаж; 
газови кладенци; залесяване; затревяване.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване за извършени дейности с предмети обем, идентични или сходни с 
тези на обществената поръчка, т. к. посочените извършени дейности представляват 
строителни дейности, свързани с изграждане и/или рекултивация и/или закриване на 
сметища и/или депа за отпадъци. Посочената от участника площ 51 963 кв. м също 
съответства на поставеното изискване за минимален обем от 25 дка.

Във връзка с поставеното условие участниците да разполагат с минимум механизация 
за извършването на СМР, участникът е декларирал: еднокошов верижен багер - 1 бр.; 
самосвал - 1 бр.; булдозер - 1 бр.; шиповиден вибрационен валяк - 1 бр.; гладък 
вибрационен валяк - 1 бр.

Чрез така посочената информация участникът е декларирал съответствие с минимално 
поставените от Възложителя изисквания относно наличната техника/механизация за 
изпълнение на поръчката.
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IV. Относно оферта с вход. № 53 - 2768 - 1/07.10.2019 г. от 15:33 часа на „Хидрострой 
България“ ЕООД, ЕИК: 204736650, град Силистра 7500, ул. „Добруджа“ № 3, ет. 2, тел: 
0893 624 691, e-mail: hidrostroi_bulgariq@abv.bg, лице за контакти: Велислав Христов:

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
управителя Велислав Христов.

>  При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че лицето по чл. 40, ал.1 от ППЗОП е управителя Велислав Христов.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част IE Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето 
Велислав Христов - управител, като представляващ участника.

> В еЕЕДОП участникът е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“, че ще ползва капацитета на други субекти. Във връзка с това в 
офертата е представен ЕЕДОП за "ФЕНИКС СИЛИСТРА" ЕООД, гр. Силистра, както и 
декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП, подписана и подпечатана от Ивайло Иванов - управител, 
за удостоверяване на поетото задължение за предоставяне на съответните ресурси. 
Представен е и ЕЕДОП за посоченото трето лице.

>  В офертата е представен еЕЕДОП на "ФЕНИКС СИЛИСТРА" ЕООД, гр.
Силистра (деклариран от участника като трето лице), подписан с електронен подпис от 
Ивайло Иванов - управител.

> В еЕЕДОП участникът „Хидрострой България“ ЕООД е декларирал в част II. 
Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“, че няма да ползва подизпълнители.

> В част III в еЕЕДОП на „Хидрострой България“ ЕООД е декларирано, че не са 
налице основанията за изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, 
свързани с наказателни присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 
социално осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на 
интереси или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания 
за изключване“

> По отношение на изискването за годност: в част IV „Критерии за подбор“, 
раздел А: Годност, участникът „Хидрострой България“ ЕООД е посочил, че е вписан в 
съответния професионален регистър, като е посочил URL: register.ksb.bg/, както и 
Удостоверение №  II - TV 006061, втора група. строежи от четвърта категория, 
валидност на талона 30.09.2020 г.

Така посочената информация не кореспондира на поставеното изискване за 
вписване в ЦПРС за втора категория строежи съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 2, г, а 
именно: съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, или еквивалент.

След справка в ЦПРС по ЕИК на участника е видно, че „Хидрострой България“ ЕООД 
е вписан за първа, втора, четвърта и пета групи.
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Съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя, чл. 5, ал. 1, т. 4, четвърта група обхваща „строежи от 
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на 
околната среда“, което кореспондира с посоченото в ЕЕДОП. В обхвата на тази група,
съгласно ал. 6, т. 4, се включват: „ ............4.2. втора категория: ........4.2.2. строежи по чл.
137, ал. 1, т. 2, буква "г" ЗУТ -  съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и 
закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване е горен изолиращ 
екран“.

С така посочената информация в ЕЕДОП относно вписването си в ЦПРС за втора 
група, строежи от четвърта категория участникът не удостоверява съответствие с 
изискването на Възложителя да може да изпълнява Втора категория строежи съгласно ЗУТ, 
чл. 137, ал. 1, т. 2, г (съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци), или еквивалент. 
Поради това е необходимо същия да приведе в съответствие с поставените изисквания 
декларираната от него информация.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Относно поставеното изискване за изпълнени дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на настоящата обществена поръчка за последните 5 години . Под „дейности 
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва да се 
разбира извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или 
закриване на сметища и/или депа за отпадъци с обща площ минимум 25 (двадесет и пет) дка. 
Възложителя не поставя изискване за обем на изпълненото строителство.

Участникът е посочил 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на 
обществената поръчка, и по-конкретно: „Техническа рекултивация на нарушени терени....“, 
“рекултивация на територии със строителни отпадъци“, с площ 102 дка.

Така посочената информация е в съответствие с поставените от Възложителя 
минимални изисквания относно изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на настоящата обществена поръчка, а именно: извършване на строителни 
дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или депа за 
отпадъци, както и с поставеното минимално изискване общата площ на тези сметища и/или 
депа за отпадъци да е минимум 25 (двадесет и пет) дка.

Във връзка с изискванията за технически и професионални способности 
Възложителят поставил условие участниците да разполагат минимум механизация за 
извършването на CMP, а участникът е декларирал следните инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване: 1. Шиповиден вибрационен валяк, per. № СС07301; 2. Гладък 
вибрационен валяк, per. № СС05996. Така посочената информация съответства на част от 
минимално изискуемата от възложителя техника.

Останалото минимално изискуемо техническо оборудване: булдозер, самосвал, 
еднокошов верижен багер, е декларирано в ЕЕДОП, представен от посочените като трето 
лице "ФЕНИКС СИЛИСТРА" ЕООД, гр. Силистра.

По отношение на изискванията към личното състояние на посоченото трето лице 
"ФЕНИКС СИЛИСТРА" ЕООД, гр. Силистра:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
управителя Ивайло Иванов
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> При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че лицето по чл. 40, ал.1 от ППЗОП е управителя Ивайло Иванов
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето 
Ивайло Иванов - управител, като представляващ участника.

> В еЕЕДОП третото лице "ФЕНИКС СИЛИСТРА" ЕООД, гр. Силистра е 
декларирало в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“, че няма да 
ползва подизпълнители.

>  В част III в еЕЕДОП на "ФЕНИКС СИЛИСТРА" ЕООД е декларирано, че не 
са налице основанията за изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, 
свързани с наказателни присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 
социално осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на 
интереси или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания 
за изключване“.

>  В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални 
способности, и във връзка с представената декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ползване 
ресурсите на трети лица, подписана и подпечатана от Ивайло Иванов - управител на „Феникс 
Силистра“ ЕООД, в точка „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ е 
посочено: „ 1. Булдозер рег. №  СС05507; 2. Самосвал рег. №  СС5201АН; 3. Еднокошов 
верижен багер рег. №  СС06785“. Така посочената информация е подкрепена и от 
представената декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП, в която представляващото лице декларира, 
че „Феникс Силистра“ ЕООД поема задължение да предостави посочената техника, както и 
че за времето на изпълнение на обществената поръчка участникът „Хидрострой България“ 
ЕООД ще разполага с наетия технически ресурс; както и че като трето лице няма да участва 
в процеса на строителството, а единствено предоставя за ползване наетата техника.

С така посочената информация чрез представения ЕЕДОП и декларацията от 
посоченото трето лице "ФЕНИКС СИЛИСТРА" ЕООД участникът „Хидрострой България“ 
ЕООД удостоверява съответствието си с поставените от Възложителя изисквания относно 
минимално изискуемата механизация за изпълнението на поръчката.

V. Относно оферта с вход. № 53-2769 -1/07.10.2019 г. от 15:34 часа на ДЗЗД „СМР - ДЕПО 
- ШЕРЕМЕТЯ“, с членове „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК: 121891697 и 
„СА.И.Е.“ ЕООД, ЕИК: 202488671, адрес за кореспонденция: гр. София 1404, п.к. 77, 
район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“ - Б № 17, тел: 02/975 01 35, факс: 02/ 975 
01 36, e-mail: erstroy@mail.orbitel.bg, лице за контакт Стефан Даскалов:

В Офертата на участника е представено заверено копие на споразумение за създаване 
на обединение от 24.09.2019 г„ от което са видни участниците в обединението, а именно: 
„СА.И.Е.“ ЕООД, гр. София, с ЕИК: 202488671 и „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД, гр.

9

mailto:erstroy@mail.orbitel.bg


София, с ЕИК: 121891697. Съгласно посоченото в споразумението за създаване на 
обединението

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участникът ДЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“ е представил еЕЕДОП,
подписан с електронен подпис от представляващия дружеството Стефан Даскалов.

>  Участникът „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД е представил еЕЕДОП,
подписан с електронен подпис от представляващия дружеството Стефан Даскалов.

>  При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че лицето по чл. 40, ал.1 от ППЗОП е управителя Стефан Даскалов.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето 
Стефан Даскалов - управител, като представляващ „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД.

> Участникът „СА.И.Е.“ ЕООД е представил еЕЕДОП, подписан с електронен
подпис от представляващия дружеството Надежда Арсова.

> При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че лицето по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП е управителя Надежда Арсова.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето 
Надежда Арсова - управител, като представляващ „СА.И.Е.“ ЕООД.

В еЕЕДОП, представен от „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД в част II: Информация 
за икономическия оператор, раздел А:, на въпроса „Икономическият оператор участва ли 
в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически 
оператори?“ същият е маркирал отговор „ДА“, като е посочил и ролята си в групата, а 
именно: „водещ партньор в Дружество по ЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“ , изпълнява 
дейности съгласно споразумение за създаване на ДЗЗД“.

В еЕЕДОП, представен от „СА.И.Е.“ ЕООД в част II: Информация за икономическия 
оператор, раздел А:, на въпроса „Икономическият оператор участва ли в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ същият е 
маркирал отговор „ДА“, като е посочил и ролята си в групата, а именно: „съдружник в 
обединение ДЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“ , изпълнява дейности съгласно 
споразумение за създаване на ДЗЗД“.

> В еЕЕДОП участникът ДЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“ е декларирал в 
част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „В“, че няма да ползва 
капацитета на други субекти и подизпълнител.

В представения от „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД еЕЕДОП, в част II. 
Информация за икономическия оператор, в раздел „В“, участникът „ЕНЕРГО РЕМОНТ 
СТРОЙ“ ЕООД е посочил, че няма да ползва капацитета на други субекти и 
подизпълнител.
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В представения от „СА.И.Е.“ ЕООД еЕЕДОП, в част И. Информация за 
икономическия оператор, в раздел „В“, участникът „СА.И.Е.“ ЕООД е посочил, че няма да 
ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

> В еЕЕДОП участникът ДЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕГДЕТЯ“ е декларирал в част
II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Е“, че няма да ползва подизпълнители.

В представения еЕЕДОП „ЕНЕРЕО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД е декларирал в част
II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“, че няма да ползва подизпълнители.

В еЕЕДОП „СА.И.Е.“ ЕООД е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „Г“, че няма да ползва подизпълнители.

>  В част III в еЕЕДОП на ДЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“ е декларирано, че 
не са налице основанията за изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, 
свързани с наказателни присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 
социално осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на 
интереси или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания 
за изключване“.

В част III в еЕЕДОП на ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД е декларирано, че не са 
налице основанията за изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, 
свързани с наказателни присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 
социално осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на 
интереси или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания 
за изключване“.

В част III в еЕЕДОП на „СА.И.Е.“ ЕООД е декларирано, че не са налице 
основанията за изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с 
наказателни присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално 
осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 
или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“.

>  По отношение на изискването за годност: в част IV „Критерии за подбор“, 
раздел А: Годност, участникът ДЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“ е посочил, че е вписан 
в съответния професионален регистър, като е посочил URL: 
https ://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=146 , както и Удостоверение за 
регистрация в ЦПРС и валиден талон по Правилник за реда за вписване и водене на 
ЦПРС № IV  - TV 005172 - за четвърта група, от първа до пета категория строежи, 
валидно до 30.09.2020 г.

В представения ЕЕДОП от „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД в част IV 
„Критерии за подбор“, раздел А: Годност е посочена същата информация за този участник в 
обединението.

Съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя, чл. 5, ал. 1, т. 4, четвърта група обхваща „строежи от 
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на 
околната среда“, което кореспондира с посоченото в ЕЕДОП. В обхвата на тази група,
съгласно ал. 6, т. 4, се включват: „............ 4.2. втора категория:  4.2.2. строежи по чл.
137, ал. 1, т. 2, буква "г" ЗУТ -  съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и 
закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване е горен изолиращ 
екран“.

Посочената информация в ЕЕДОП за вписването си в ЦПРС за „Четвърта група - 
строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и 
опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС“ кореспондира с
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изискването участникът да може да изпълнява Втора категория строежи съгласно ЗУТ, чл.
137, ал. 1, т. 2, г (съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци), или еквивалент.

При справка в ЦПРС по ЕИК на „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД се установява, 
че посочената в ЕЕДОП информация не съвпада с тази от регистъра на Камарата на 
строителите, тъй като в ЦПРС по ЕИК на „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД е видна 
информация за регистрация и за петте групи строежи, в това число: относно „Трета група“ - 
Удостоверение № III - TV 005107. а за „Четвърта група“ - Удостоверение № IV - TV 007565. 
Така представената информация в ЕЕДОП на „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД (както и 
същата в ЕЕДОП на ДЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“) не отговаря на данните от 
Централния професионален регистър на строителя.

В представения ЕЕДОП от „СА.И.Е.“ ЕООД в част IV „Критерии за подбор“, раздел 
А: Годност за този участник в обединението е посочено, че икономическия оператор е вписан 
в съответния професионален регистър, като е посочено: URL: https\lI register.ksb.bg/, Камара 
на строителите в България, и код 202488671. При справка на посочения URL адрес по ЕИК 
на „СА.И.Е.“ ЕООД, се установява, че към настоящия момент този участник е със статут 
„заличени от регистъра“, като е посочен и относимия документ - Протокол 1307/10.10.2019 
г. В представеното в офертата Споразумение за създаване на обединение в раздел V. 
„Имущество, дялове и дейности“ е посочено следното разпределение на дяловете и 
дейностите при изпълнение на обществената поръчка:

,iCA.KE. “ ЕООД -10%,  като включва дейности по извършване на: управление, 
координация и администриране на договора с Възложителя, в т. ч. ще оказва съдействие 
при подготовката и осигуряването на необходимите документи; координация и контрол 
при подготовката и осъществяването на отчитането на отделните етапи на 
изпълнението; организиране на технически срещи между заинтересованите страни в 
процеса, във връзка с възникнали проблеми и казуси възникнали в хода на изпълнението; 
оказване на съдействие при решаването на проблеми от технически характер; даване на 
становища и консултации при сключването и в хода на изпълнението, както и всички 
присъщи на гореописаните дейности, следствие на подписания договор с Възложителя. 
Дружеството ще изпълнява и ще отговаря за цялостната организация и координация по 
снабдяване и доставка на стоки, продукти и материали и технологично оборудване, което 
ще обезпечава за целия период на изпълнение на проекта.

- „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД - 90 %, като включва дейностите по 
извършване на „строително-монтажни и рекултивационни работи в съответствие с 
одобрения проект и техническа спецификация, осигуряване на строителна механизация, 
работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, 
отстраняване на дефекти през гаранционните срокове съобразно нормативнатауредба“.

От така посоченото разпределение на дяловете и видовете дейности, които ще 
осъществяват при изпълнението на договора е видно, че „СА.И.Е.“ ЕООД е участник в 
обединението, който няма да изпълнява строителство/строителни дейности, поради което 
информацията за заличаването му от ЦПРС е ирелевантен за комисията.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Относно поставеното изискване за изпълнени дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на настоящата обществена поръчка за последните 5 години, а именно - 
строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или 
депа за отпадъци с обща площ минимум 25 (двадесет и пет) дка, участникът ДЗЗД „СМР - 
ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“ е посочил в представения от него ЕЕДОП в част IV: Критерии за 
подбор, раздел В: Технически и професионални способности: „Рекултивация на депо за 
твърди битови отпадъци /ТБО/ на гр. Ботевград - Енерго Ремонт Строй ЕООД, като партньор 
в Обединение „Еко Емстрой“ ДЗЗД извърши строително-монтажни работи по закриване
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и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, включващи: Техническа и 
биологична рекултвация на площ от 42 850 m2, в т. ч. полагане на газов дренажен слой от 
чакъл, полагане на слой глинена почва и хумусен пласт, оформяне на тяло на депото, 
изграждане на опорно-насипна дига, обслужващ път, полагане на дренаж за улавяне на 
инфилтрата, изграждане на отводнителна система, газови кладенци, подравняване и 
механизирана обработка на хумусен слой, засаждане на тревни видове и др. дейности“; 
начална и крайна дата, както и получател.

Така посочените извършени видове дейности, както и посочената площ от 42 850 m 2 , 
което е 42.85 дка, са в пълно съответствие с поставеното от Възложителя изискване относно 
наличие на опит в извършването на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези 
на настоящата обществена поръчка (извършване на строителни дейности по изграждане 
и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или депа за отпадъци) и минимално 
изискуем обем.

В представения ЕЕДОП за „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД е посочена същата 
информация, което е в синхрон с посоченото в Споразумението за създаване на обединение 
разпределение дейностите, които ще извършват участниците в обединението.

В представения ЕЕДОП за „СА.И.Е.“ ЕООД е не е посочена никаква информация, 
което е в синхрон с обстоятелството, че този участник в обединението няма да извършва 
строителни дейности.

Относно поставеното изискване участниците да разполагат с инструменти, 
съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на поръчката, в 
представения ЕЕДОП за ДЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“, в част IV: Критерии за 
подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е посочил в т. 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ следната механизация: 1.
Еднокошов верижен багер „Hitachi“ ZX210, С 07841; 2. Булдозер Т 130, С 07848; 3. 
Самосвали: MAN TGS, СВ 3040 АН, самосвал MAN 41 480 STA, СА1992 РВ, самосвал MAN 
TGS, СВ 3038 АН; 4. Гладък вибрационен валяк JKC, мод. „CASE“ W1102D, инв. № 134; 5. 
Шиповиден вибрационен валяк - НАММ 3520, Инв. 343.

Същата информация относно механизацията, която ще бъде използвана, е посочена в 
представения от „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД ЕЕДОП.

Участникът ДЗЗД „СМР - ДЕПО - ШЕРЕМЕТЯ“ е декларирал информация относно 
техническото оборудване, което ще използва за изпълнението на поръчката, в пълно 
съответствие с поставените от Възложителя изисквания относно минимално изискуемата 
механизация за изпълнението на поръчката.

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 допълнителна информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 
срок за получаване на оферти.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника.
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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 
протокол 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 с препоръчано писмо 
или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора.

Отговорът 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 запечатан непрозрачна опаковка.

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

Комисията приключи работа в 11:10 ч. и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

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

инж. Динко Кечев -  Директор^-^ЙибКция „Стрбителство и устройство на територията“ в 
Община Велико Търново

Зорница Кънчева-М ова -  Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Инж. Ивайло Дачбв - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в Община Велико 
Търново

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

И ЧЛЕНОВЕ:

:ва -Т лавеД  експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново
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