
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 06.12.2019 г. в 15:00 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 22-2053 от 06.12.2019 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: 
„ И з в ъ р ш в а н е  На обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по 
тях от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община 
Велико Търново“, обособени в девет позиции, с обща прогнозна стойност 644 350.00 
(шестстотин четиридесет и четири хиляди триста и петдесет) лева без ДДС, с публикувано 
решение с ID 941361 от дата 28.10.2019 г. и обявление за поръчка с ID 941366, и с уникален 
номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0063, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/725,

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
2. Инж. Галина Маринова - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, 

дирекция СУТ в Община Велико Търново
3. Цветомира Цанева - Главен експерт в Звено „Финансов контрол“ 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 от 
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 пристъпи 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 - 14663 - 1/05.12.2019 г. от 09:58 часа на „Б и Б Транс“ 
ЕООД, гр. Велико Търново, с ЕИК: 104645871, адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново 5000, ул. „Васил Златарски“ № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 5, тел: 0895 528603, e-mail: 
b.ivanov@mail.dir.bg, лице за контакти: Билян Иванов - управител, за обособена 
позиция № 6:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
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По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя 
Билян Иванов.

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 
IE Информация за икономическия оператор, и раздел 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: Билян Иванов.

> 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: „Лиценз № 119 за международен автобусен превоз 
на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение“.

С така посочената информация участникът отговаря на поставеното от възложителя 
изискване в обявлението и в документацията за годност, а именно: всеки участник да 
притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 
България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на 
Общността, съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози, или еквивалент. 
Информацията се потвърждава и при справка в Регистъра с валидни международни лицензи 
за превоз на пътници, воден от Дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ 
към ИА „Автомобилни администрация“.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участниците през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата, трябва да са изпълнили дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, като под 
„дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва 
да се разбира услуги по обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми. 
За съответната обособена позиция, за която участва, участникът следва да декларира наличие 
на поне една изпълнена услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката (услуга по 
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми), през последните 3 год., 
считано от датата на подаване на офертата.

В представения ЕЕДОП участникът в част IV: Критерии за подбор, раздел: В: 
Технически и професионални способности, е посочил: „Договор с предмет: "Обществен



превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска 
транспортни схеми по обособени позиции" по позиция 2-ра: "Маршрутни разписания по 
линия В. Търново - Габрово № 4103 и 4102; Маршрутни разписания по линия В. Търново - 
Керека с № 4101 и 4102 и маршрутно разписание по линия В. Търново - Свищов с начален 
час на тръгване от В. Търново 7.30 часа, а от Свищов 11.30 часа; Сума- 25500 BGN (Bulgarian 
Lev); Начална дата- 12-01-2015; Крайна дата- 12-01-2020; Получатели- Община Велико 
Търново“.

Попълнена е изискуемата информация съобразно полетата в еЕЕДОП, както и 
съобразно условията на Възложителя, като по този начин участникът „Б и Б Транс“ ЕООД, 
гр. Велико Търново удостоверява съответствието си с минимално поставеното изискване 
относно наличие на опит при изпълнение на поне една услуга, идентична или сходна с 
предмета на поръчката (услуга по обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни 
схеми)

Относно поставеното изискване за персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката и по-конкретно за разполагане 
с минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за съответната 
позиция, участникът е посочил 2 броя водачи, като за всяко от лицата е посочено: № на 
свидетелство за управление на МПС, удостоверяващо правоспособност за управление на 
моторни превозни средства от съответната категория МПС; и № на удостоверение за 
психологическа годност.

Представената информация е в съответствие с поставените изисквания на 
Възложителя относно задължителната информация за документа за управление на МПС и 
удостоверението за психологическа годност на предложените лица, както и с посоченото в 
техническата спецификация и в документацията относно броя на основните и резервни 
автобуси за обособената позиция, и съответно - броя на предложените за тях водачи.

II. Относно оферта с вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на ЕТ 
„НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов“ № 17, 
ет. 2, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: надежда Христова, 
за обособени позиции № 1 и № 4:

За обособена позиция № 1:

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
представляващия Надежда Христова (управител).

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 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
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подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено горното 
лице, като представляващо участника, както и подробна информация за представителството.

> 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: „Лиценз № 119 за международен автобусен превоз 
на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение“.

С така посочената информация участникът отговаря на поставеното от възложителя 
изискване в обявлението и в документацията за годност, а именно: всеки участник да 
притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 
България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на 
Общността, съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози, или еквивалент. 
Информацията се потвърждава и при справка в Регистъра с валидни международни лицензи 
за превоз на пътници, воден от Дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ 
към ИА „Автомобилни администрация“.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участниците през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата, трябва да са изпълнили дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, като под 
„дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва 
да се разбира услуги по обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми. 
За съответната обособена позиция, за която участва, участникът следва да декларира наличие 
на поне една изпълнена услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката (услуга по 
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми), през последните 3 год., 
считано от датата на подаване на офертата.

В представения ЕЕДОП за обособена позиция № 1 участникът в част IV: Критерии за 
подбор, раздел: В: Технически и професионални способности, е посочил две услуги с 
предмет „обществен превоз на пътници“, както и тяхната сума, начална и крайна дати, и 
получатели.

Попълнена е изискуемата информация съобразно полетата в еЕЕДОП, както и 
съобразно условията на Възложителя, като по този начин участникът ЕТ „НАДЕЖДА - 
НАДЕЖДА ХРИСТОВА удостоверява съответствието си с минимално поставеното 
изискване относно наличие на опит при изпълнение на поне една услуга, идентична или 
сходна с предмета на поръчката (услуга по обществен превоз на пътници по утвърдени 
транспортни схеми) за обособена позиция № 1.

Относно поставеното изискване за персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката и по-конкретно за разполагане 
с минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за съответната



позиция, участникът е посочил 6 броя водачи, като за всяко от лицата е посочено: № на 
свидетелство за управление на МПС, удостоверяващо правоспособност за управление на 
моторни превозни средства от съответната категория МПС; № на контролен талон и ККВ № 
и № на удостоверение за психологическа годност.

Представената информация е в съответствие с поставените изисквания на 
Възложителя относно задължителната информация за документа за управление на МПС и 
удостоверението за психологическа годност на предложените лица, както и с посоченото в 
техническата спецификация и в документацията относно броя на основните и резервни 
автобуси за обособената позиция, и съответно - броя на предложените за тях водачи.

За обособена позиция № 4:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
представляващия Надежда Христова (управител).

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, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено горното 
лице, като представляващо участника, както и подробна информация за представителството.

> 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: „Лиценз № 119 за международен автобусен превоз 
на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение“.

С така посочената информация участникът отговаря на поставеното от възложителя 
изискване в обявлението и в документацията за годност, а именно: всеки участник да 
притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 
България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на 
Общността, съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози, или еквивалент. 
Информацията се потвърждава и при справка в Регистъра с валидни международни лицензи 
за превоз на пътници, воден от Дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ 
към ИА „Автомобилни администрация“.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:



Съгласно условията на Възложителя участниците през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата, трябва да са изпълнили дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, като под 
„дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва 
да се разбира услуги по обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми. 
За съответната обособена позиция, за която участва, участникът следва да декларира наличие 
на поне една изпълнена услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката (услуга по 
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми), през последните 3 год., 
считано от датата на подаване на офертата.

В представения ЕЕДОП за обособена позиция № 4 участникът в част IV: Критерии за 
подбор, раздел: В: Технически и професионални способности, е посочил две услуги с 
предмет „обществен превоз на пътници“, както и тяхната сума, начална и крайна дати, и 
получатели.

Попълнена е изискуемата информация съобразно полетата в еЕЕДОП, както и 
съобразно условията на Възложителя, като по този начин участникът ЕТ „НАДЕЖДА - 
НАДЕЖДА ХРИСТОВА удостоверява съответствието си с минимално поставеното 
изискване относно наличие на опит при изпълнение на поне една услуга, идентична или 
сходна с предмета на поръчката (услуга по обществен превоз на пътници по утвърдени 
транспортни схеми) за обособена позиция № 4.

Относно поставеното изискване за персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката и по-конкретно за разполагане 
с минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за съответната 
позиция, участникът е посочил 9 броя водачи, като за всяко от лицата е посочено: № на 
свидетелство за управление на МПС, удостоверяващо правоспособност за управление на 
моторни превозни средства от съответната категория МПС; № на контролен талон и ККВ № 
и № на удостоверение за психологическа годност.

Представената информация е в съответствие с поставените изисквания на 
Възложителя относно задължителната информация за документа за управление на МПС и 
удостоверението за психологическа годност на предложените лица, както и с посоченото в 
техническата спецификация и в документацията относно броя на основните и резервни 
автобуси за обособената позиция, и съответно - броя на предложените за тях водачи.

III. Относно оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на „АЛЕКС ОК“ 
ЕООД, адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, Пром. Зона „Дълга лъка“, ул. 
„Първа“ № 1, тел: 0888 42 03 00, e-mail: alexander.nankov(5)alexok.com. лице за контакти: 
Александър Нанков, за обособени позиции № 2, № 3 и № 7:

За обособена позиция № 2:

По отношение на изискванията към личното състояние:

Част II Информация за икономическия оператор, в раздел А, т. д) на въпроса 
„Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или Възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до



национална база данни в съответната държава членка?“ участникът погрешно е посочил 
отговор „НЕ“.

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
представляващия Александър Нанков (управител).

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, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено горното 
лице, като представляващо участника, както и подробна информация за представителството.

Относно датата на раждане на управителя Александър Нанков е посочено 29-11 -2019.

> 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 „Е: Специфични национални основания за изключване“

>  По отношение на изискването за годност: в част IV „Критерии за подбор“, 
раздел А: Еодност, участникът е посочил: „Лиценз на общността за извършване на автобусен 
превоз на пътници № 0684, валиден до 21.12.2026 г.

С така посочената информация участникът отговаря на поставеното от възложителя 
изискване в обявлението и в документацията за годност, а именно: всеки участник да 
притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 
България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на 
Общността, съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози, или еквивалент. 
Информацията се потвърждава и при справка в Регистъра с валидни международни лицензи 
за превоз на пътници, воден от Дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ 
към ИА „Автомобилни администрация“.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участниците през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата, трябва да са изпълнили дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, като под 
„дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва 
да се разбира услуги по обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми. 
За съответната обособена позиция, за която участва, участникът следва да декларира наличие 
на поне една изпълнена услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката (услуга по 
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми), през последните 3 год., 
считано от датата на подаване на офертата.



В представения ЕЕДОП за обособена позиция № 2 участникът в част IV: Критерии за 
подбор, раздел: В: Технически и професионални способности, е посочил една извършена 
услуга - автобусен обществен превоз на пътници, както и тяхната сума, начална и крайна 
дати, и получатели.

Попълнена е изискуемата информация съобразно полетата в еЕЕДОП, както и 
съобразно условията на Възложителя, като по този начин участникът „АЛЕКС ОК“ ЕООД 
удостоверява съответствието си с минимално поставеното изискване относно наличие на 
опит при изпълнение на поне една услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката 
(услуга по обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми) за обособена 
позиция № 2.

Относно поставеното изискване за персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката и по-конкретно за разполагане 
с минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за съответната 
позиция, участникът е посочил: „Удостоверение за професионална компетентност на 
управителя за международен превоз на пътници № 2370/11.08.2006 г. на ИА „АА“; всички 
водачи притежават необходимата правоспособност и свидетелство за професионална 
компетентност“.

Така посоченото не съответства на поставените от Възложителя условия и не 
представя изискуемата задължителна информация относно професионалната компетентност 
на лицата, предложени за изпълнение на предмета на позицията, и именно: „участниците 
трябва да имат на разположение минимум брой водачи, равен на изискващият се общ 
брой МПС за съответната позиция. Предложените водачи трябва да притежават 
свидетелство за управление на МПС, удостоверяващи правоспособност за управление 
на моторни превозни средства от съответната категория МПС и удостоверение за 
психологическа годност. При участие за повече от една позиция участникът трябва да 
разполага с необходимия брой лица за всяка позиция като лицата не могат да се 
припокриват

От представената от участника информация не е ясно колко водачи предлага за 
изпълнението на предмета на позицията, не е посочен номер на свидетелството за 
управление на МПС, удостоверяващо правоспособност за управление на моторни 
превозни средства от съответната категория МПС и на удостоверението за 
психологическа годност, каквито са изричните указания та Възложителя.

За обособена позиция № 3:

По отношение на изискванията към личното състояние:

Част II Информация за икономическия оператор, в раздел А, т. д) на въпроса 
„Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или Възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до 
национална база данни в съответната държава членка?“ участникът е дал отговор „НЕ“.

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
представляващия Александър Нанков (управител).

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, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено горното 
лице, като представляващо участника, както и подробна информация за представителството.

Относно датата на раждане на управителя Александър Нанков е посочено 29-11-2019.

> 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 „Е: Специфични национални основания за изключване“

>  По отношение на изискването за годност: в част IV „Критерии за подбор“, 
раздел А: Еодност, участникът е посочил: „Лиценз на общността за извършване на автобусен 
превоз на пътници № 0684, валиден до 21.12.2026 г.

С така посочената информация участникът отговаря на поставеното от възложителя 
изискване в обявлението и в документацията за годност, а именно: всеки участник да 
притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 
България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на 
Общността, съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози, или еквивалент. 
Информацията се потвърждава и при справка в Регистъра с валидни международни лицензи 
за превоз на пътници, воден от Дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ 
към ИА „Автомобилни администрация“.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участниците през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата, трябва да са изпълнили дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, като под 
„дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва 
да се разбира услуги по обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми. 
За съответната обособена позиция, за която участва, участникът следва да декларира наличие 
на поне една изпълнена услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката (услуга по 
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми), през последните 3 год., 
считано от датата на подаване на офертата.

В представения ЕЕДОП за обособена позиция № 3 участникът в част IV: Критерии за 
подбор, раздел: В: Технически и професионални способности, е посочил една извършена 
услуга - автобусен обществен превоз на пътници, както и тяхната сума, начална и крайна 
дати, и получатели.

Попълнена е изискуемата информация съобразно полетата в еЕЕДОП, както и 
съобразно условията на Възложителя, като по този начин участникът „АЛЕКС ОК“ ЕООД 
удостоверява съответствието си с минимално поставеното изискване относно наличие на



опит при изпълнение на поне една услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката 
(услуга по обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми) за обособена 
позиция № 3.

Относно поставеното изискване за персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката и по-конкретно за разполагане 
с минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за съответната 
позиция, участникът е посочил: „Удостоверение за професионална компетентност на 
управителя за международен превоз на пътници № 2370/11.08.2006 г. на ИА „АА“; всички 
водачи притежават необходимата правоспособност и свидетелство за професионална 
компетентност“.

Така посоченото не съответства на поставените от Възложителя условия и не 
представя изискуемата задължителна информация относно професионалната компетентност 
на лицата, предложени за изпълнение на предмета на позицията, и именно: „участниците 
трябва да имат на разположение минимум брой водачи, равен на изискващият се общ 
брой МПС за съответната позиция. Предложените водачи трябва да притежават 
свидетелство за управление на МПС, удостоверяващи правоспособност за управление 
на моторни превозни средства от съответната категория МПС и удостоверение за 
психологическа годност. При участие за повече от една позиция участникът трябва да 
разполага с необходимия брой лица за всяка позиция като лицата не могат да се 
припокриват “.

От представената от участника информация не е ясно колко водачи предлага за 
изпълнението на предмета на позицията, не е посочен номер на свидетелството за 
управление на МПС, удостоверяващо правоспособност за управление на моторни 
превозни средства от съответната категория МПС и на удостоверението за 
психологическа годност, каквито са изричните указания та Възложителя.

За обособена позиция № 7:

По отношение на изискванията към личното състояние:

Част II Информация за икономическия оператор, в раздел А, т. д) на въпроса 
„Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или Възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до 
национална база данни в съответната държава членка?“ участникът е дал отговор „НЕ“.

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
представляващия Александър Нанков (управител).

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, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете



подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено горното 
лице, като представляващо участника, както и подробна информация за представителството.

Относно датата на раждане на управителя Александър Нанков е посочено 29-11-2019.

> 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 „Е: Специфични национални основания за изключване“

>  По отношение на изискването за годност: в част IV „Критерии за подбор“, 
раздел А: Еодност, участникът е посочил: „Лиценз на общността за извършване на автобусен 
превоз на пътници № 0684, валиден до 21.12.2026 г.

С така посочената информация участникът отговаря на поставеното от възложителя 
изискване в обявлението и в документацията за годност, а именно: всеки участник да 
притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 
България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на 
Общността, съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози, или еквивалент. 
Информацията се потвърждава и при справка в Регистъра с валидни международни лицензи 
за превоз на пътници, воден от Дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ 
към ИА „Автомобилни администрация“.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участниците през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата, трябва да са изпълнили дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, като под 
„дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва 
да се разбира услуги по обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми. 
За съответната обособена позиция, за която участва, участникът следва да декларира наличие 
на поне една изпълнена услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката (услуга по 
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми), през последните 3 год., 
считано от датата на подаване на офертата.

В представения ЕЕДОП за обособена позиция № 7 участникът в част IV: Критерии за 
подбор, раздел: В: Технически и професионални способности, е посочил една извършена 
услуга - автобусен обществен превоз на пътници, както и тяхната сума, начална и крайна 
дати, и получатели.

Попълнена е изискуемата информация съобразно полетата в еЕЕДОП, както и 
съобразно условията на Възложителя, като по този начин участникът „АЛЕКС ОК“ ЕООД 
удостоверява съответствието си с минимално поставеното изискване относно наличие на 
опит при изпълнение на поне една услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката 
(услуга по обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми) за обособена 
позиция № 7.



Относно поставеното изискване за персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката и по-конкретно за разполагане 
с минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за съответната 
позиция, участникът е посочил: „Удостоверение за професионална компетентност на 
управителя за международен превоз на пътници № 2370/11.08.2006 г. на ИА „АА“; всички 
водачи притежават необходимата правоспособност и свидетелство за професионална 
компетентност“.

Така посоченото не съответства на поставените от Възложителя условия и не 
представя изискуемата задължителна информация относно професионалната компетентност 
на лицата, предложени за изпълнение на предмета на позицията, и именно: участниците 
трябва да имат на разположение минимум брой водачи, равен на изискващият се общ 
брой МПС за съответната позиция. Предложените водачи трябва да притежават 
свидетелство за управление на МПС, удостоверяващи правоспособност за управление 
на моторни превозни средства от съответната категория МПС и удостоверение за 
психологическа годност. При участие за повече от една позиция участникът трябва да 
разполага с необходимия брой лица за всяка позиция като лицата не могат да се 
припокриват “.

От представената от участника информация не е ясно колко водачи предлага за 
изпълнението на предмета на позицията, не е посочен номер на свидетелството за 
управление на МПС, удостоверяващо правоспособност за управление на моторни 
превозни средства от съответната категория МПС и на удостоверението за 
психологическа годност, каквито са изричните указания та Възложителя,

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.

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 16:45 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.... .........................................
инж. Динко Кече^=-'Дйректор дйрекция „Строителство и устройство на територията“ в 
Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ}

Надя Петрова ''Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция

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

Цветомира ]\ал&М - Тлавен експерт в Звено „Финансов контрол“ в Община Велико Търново
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