
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 28.06.2018 г. от 13:30 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по 
чл. 51, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-
893/28.05.2018 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: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на 
територията на гр. Велико Търново, с. Шереметя, с. Малки чифлик и с. Арбанаси" и 
публикувано обявление на дата 23.04.2018 г. с ID 843390 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na4cupuvacha/580. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Надя Петрова - Директор на дирекция „Обществени поръчки"; 
2. Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново; 
3. Зорница Кънчева - Миладинова - Началник на отдел „Околна среда"; 
4. Николина Ангелова - Старши експерт дирекция „Обществени поръчки"; 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя , на о с н о в а н и е чл. 54, ал.7 от П П З О П . 

I. Оферта с вх. № 5 3 - 1 9 8 2 - 1 / 2 5 . 0 5 . 2 0 1 8 г. в 16:24 ч. на Д З З Д „ Ч И С Т О Т А 
В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О " , адрес: град София 1404 , ж.к. „Стрелбище", 
ул ."Бадемова гора" , № 2 1 , тел:02 9617676 , факс:02 9617675 , e-mail: 
office(g),communalbg.com, лице за контакти : Васил Д р а г о м и р о в , с партньори : 
„СОРТ К О М Е Р С " Е О О Д , ЕИК 128628656 , „ К О М У Н А Л И Н Ж Е Н Е Р И Н Г " 
ЕООД, ЕИК 2 0 1 5 9 3 0 7 1 , „ К О М У Н А Л Н А Т Е Х Н И К А " Е О О Д , ЕИК: 175223947 , 
„ Ч И С Т О Т А Т Е Т Е В Е Н " ООД, ЕИК: 2 0 4 1 8 7 0 3 3 : 

1. Съгласно Раздел III Изисквания към участниците, 1. Условия за участие, от 
документацията (стр. 13), т.1.3. В случай, че участникът е обединение, което не е 
юридическо лице, Възложителят изисква представянето на копие от документ, от който да е 
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във 
връзка с настоящата обществена поръчка: 

1.3.5. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Следва да се 
посочи разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, като не е 
достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел 
осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и 
документацията за обществената поръчка от отделните членове на обединението съгласно 
чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 

Участникът ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" е представил 
договор за създаване на обединение от 26.04.2018 г., който съдържа 
изискуемото от възложителя съдържание, с изключение на дейностите, 
които ще изпълнява всеки член на обединението - кой от партньорите ще 
извършва основните дейности по сметосъбиране и сметоизвозване. В чл. 8, 
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ал.1 от договора е посочено разпределение на задълженията, но така 
изброените задължения се отнасят до осигуряване на съответствието с 
критериите за подбор, а не до разпределение на дейностите конкретно за 
изпълнение на самата поръчка. Това разпределение на дейностите е 
необходимо именно, за да бъде извършена преценка от комисията за спазване 
на изискванията на ЗОП по отношение на съответствието на участника на 
критериите за подбор. В ЕЕДОП на ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" 
има описание на дейностите, които ще извършват партньорите, от което 
комисията може да направи косвен извод за конкретното им разпределение, 
както и от факта, че два от партньорите осигуряват регистрационни 
документи за извършване на дейност по транспортиране на битови 
отпадъци, но документът, от който следва да е видна насрещната 
договореност и волеизявленията на страните - партньори в обединението за 
извършване на конкретните дейности в поръчката, е договорът за създаване 
на ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО". 

2. Съгласно Раздел IV. Подготовка, съдържание и подаване на офертата, т.2. 
Съдържание на запечатаната непрозрачна подготовка от документацията (стр. 28), буква: 

б) В Част III, Раздел Г от ЕЕДОП се предоставя информация относно следните 
обстоятелства, които имат характер на национално основание за изключване: 

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 
Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
(в сила от 23.05.2018 г.) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Участникът ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" не е предоставил 
информация относно посочените обстоятелства с характер на национално 
основание за изключване в част III, раздел Г от ЕЕДОП. 

3. Съгласно Раздел IV. Подготовка, съдържание и подаване на офертата, 2. 
Съдържание на запечатаната непрозрачна подготовка от документацията (стр. 29), в 
т.2.2.4. възложителят е изискал участникът да представи Декларация на основание чл. 44, 
ал. 1 от ППЗОП - списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП -
представя се в свободен текст, подписана от лице, което може самостоятелно да 
представлява участника. 

В декларацията участниците, а когато е приложимо всеки от участниците в 
обединението, всеки подизпълнител и всяко трето лице, са длъжни да представят 
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на 
чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
длъжностите, които заемат. 

Представената информация, трябва да посочва: 
1) лицата, които представляват участника; 
2) лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и 
3) за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи (други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 
лица, членовете на управителните или надзорните органи). 

Участникът ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" не е представил 



Декларация на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП - списък на всички задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП в офертата си. 

4. Съгласно раздел III.2.2. Условия за изпълнение на поръчката от обявлението и 
Раздел III Изисквания към участниците, 2. Основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и 
чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП, т.2.1 от документацията (стр. 16), възложителят отстранява от 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице 
основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП. Съгласно ал.2 на същия член, основанията по чл. 54, ал.1, 
т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, лицата които са 
членовете на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи /други лица 
със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи/. Съгласно 2.6.8. от същия раздел, лицата, които представляват участника 
и следва да подпишат ЕЕДОП са и прокуристите. Във връзка с тези изисквания, ЕЕДОП 
следва да бъде подписан от посочените лица. 

Видно от справка в Търговския регистър, представляващите партньора в обединението 
„СОРТ К О М Е Р С " Е О О Д са Видьо Видев и Ваня А т а н а с о в а , а едноличен 
собственик на к а п и т а л а е „ Е К О Б У Л П А К " АД, с представител Видьо Видев и 
прокурист Георги С л а в ч е в . 

ЕЕДОП на партньора „СОРТ КОМЕРС" ЕООД не е подписан от 
прокуриста Георги Славчев като задължено лице. 

5. Съгласно Раздел IV. Подготовка, съдържание и подаване на офертата, т.2. 
Съдържание на запечатаната непрозрачна подготовка от документацията (стр. 28), буква: 

б) В Част III, Раздел Г от ЕЕДОП се предоставя информация относно следните 
обстоятелства, които имат характер на национално основание за изключване: 

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 
Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
(в сила от 23.05.2018 г.) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Партньорът в ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" „СОРТ 
КОМЕРС" ЕООД не е предоставил информация относно посочените 
обстоятелства с характер на национално основание за изключване в част III, 
раздел Г от ЕЕДОП. 

6. Съгласно Раздел III Изисквания към участниците, 1. Условия за участие, от 
документацията (стр. 23), т.6.3. Използване капацитета на трети лица: 

6.3.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 
третите лица задължения. 

6.3.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата. 

6.3.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица 
при спазване на условията по т. 6.3.2 - 6.3.4. 

6.3.7. ВАЖНО: Участниците посочват информацията относно участието на трети 



лица за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на 
капацитета на други субекти" на част II от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да" се 
представя ЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за 
третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б, 
попълва се част III „Основания за изключване" и част IV „Критерии за подбор" само по 
отношение на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на 
техния капацитет. 

Участникът ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" е попълнил Част II, 
Раздел В от ЕЕДОП, като е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица. 
Същевременно единият от партньорите в обединението „СОРТ КОМЕРС" ЕООД, 
чрез когото участникът доказва съответствието си с критерия за подбор 
минимално техническо оборудване, посочва в част IV Критерии за подбор, раздел В 
Технически и професионални способности в своя ЕЕДОП, т.9 - Инструменти и техническо 
оборудване (сметосъбиращи автомобили за обслужване на съдове за битови отпадъци и 
съдове за битови отпадъци), осигурени от „Сорт Комерс" ЕООД за изпълнение на 
поръчката, че ще предостави: 

2. Товарен автомобил марка "Форд ", модел "Транзит Т 350", цвят "бял", EURO 4, per. № 
СА 8508 КТ съгласно Свидетелство за регистрация N 005196982 от 18.05.2012 г., застрахован 
съгласно застрахователна полица Гражданска отговорност на автомобилистите № 
BG/23/117002320399, валидна до 25.09.2018 г., Основание за ползване: нает от "Комунална 
техника" ЕООД, с ЕИК: 175223947, съгласно Договор за наем от 03.01.2017 г. 

3. Товарен автомобил марка "Ивеко Дейли Е4", модел "35С12", цвят "бял", EURO 4, per. № 
СА 8396 КХ съгласно Свидетелство за регистрация N 005545327 от 02.01.2013 г., 
застрахован съгласно 
застрахователна полица Гражданска отговорност на автомобилистите № 
BG/03/117002639326, валидна до 15.10.2018 г. Основание за ползване: нает от "Екобулсорт" 
ЕАД, с ЕИК: 175343487, съгласно Договор за наем от 02.05.2018 г. 

Видно от посоченото основание за ползване - договор за наем, партньорът „СОРТ 
КОМЕРС" ЕООД предоставя чужд ресурс за доказване съответствието на 
участника с критерия за подбор. Тъй като ресурсът е чужд, а партньорът е 
част от обединението участник, създадено с обща цел и за изпълнение на 
различните критерии за подбор, и във връзка с разпоредбите на чл. 65 от 
ЗОП, на практика участникът ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" чрез 
този партньор показва, че ще използва чужд ресурс. Тъй като в ЕЕДОП на 
участника е посочена друга информация - че няма да се ползва капацитета 
на трети лица, за комисията не става ясно коя е вярната информация. В тази връзка 
участникът следва да уточни ще използва ли трети лица при спазване на изискванията на 
чл. 65 от ЗОП и указанията в Раздел III Изисквания към участниците, 1. Условия за 
участие, от документацията (стр. 23), т.6.3. Използване капацитета на трети лица, т. 
6.3. 7. от документацията. 

7. Съгласно Раздел IV. Подготовка, съдържание и подаване на офертата, т.2. 
Съдържание на запечатаната непрозрачна подготовка от документацията (стр. 28), буква: 

б) В Част III, Раздел Г от ЕЕДОП се предоставя информация относно следните 
обстоятелства, които имат характер на национално основание за изключване: 

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 
Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 



- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
(в сила от 23.05.2018 г.) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Партньорът в ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" „КОМУНАЛНА 
ТЕХНИКА" ЕООД не е предоставил информация относно посочените 
обстоятелства с характер на национално основание за изключване в част III, 
раздел Г от ЕЕДОП. 

8. Съгласно Раздел IV. Подготовка, съдържание и подаване на офертата, т.2. 
Съдържание на запечатаната непрозрачна подготовка от документацията (стр. 28), буква: 

б) В Част III, Раздел Г от ЕЕДОП се предоставя информация относно следните 
обстоятелства, които имат характер на национално основание за изключване: 

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 
Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
(в сила от 23.05.2018 г.) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Партньорът в ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО" „ЧИСТОТА 
ТЕТЕВЕН" ООД не е предоставил информация относно посочените 
обстоятелства с характер на национално основание за изключване в част III, 
раздел Г от ЕЕДОП. 

II. Оферта с вх. № 5 3 - 1 3 3 6 - 1 / 2 5 . 0 5 . 2 0 1 8 г. в 16:49ч . на „ Н Е Л С Е Н Ч И С Т О Т А " 
ЕООД,ЕИК 1 2 3 0 8 7 3 2 1 , гр. С о ф и я , 1404, ул . „ Б ъ л г а р и я " № 111, ет. 3, тел: 
02/980 91 05 , факс:02 /981 41 2 3 , e - m a i l : n e l s e n @ a b v . b g , лице за контакти : 
Венцислав Х р и с т о в : 

1. Съгласно раздел III.2.2. Условия за изпълнение на поръчката от обявлението и 
Раздел III Изисквания към участниците, 2. Основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и 
чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП, т.2.1 от документацията (стр. 16), възложителят отстранява от 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице 
основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП. Съгласно ал.2 на същия член, основанията по чл. 54, ал.1, 
т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, лицата които са 
членовете на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи /други лица 
със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи/. Във връзка с тези изисквания, ЕЕДОП следва да бъде подписан от 
посочените лица. 

Видно от справка в Търговския регистър, представляващият участника НЕЛСЕН 
Ч И С Т О Т А " ЕООД е Венцислав Ж и в к о в , а ед н оли ч ен собственик на капитала 
е „ТИТАН И Н Т Е Р Н Е Ш А Н Ъ Л Х О Л Д И Н Г " АД, с п р е д с т а в и т е л и Иво Иванов 
и Димитър Борисов . 

ЕЕДОП на НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД не е подписан от представителя 
Димитър Борисов като задължено лице. 
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2. Съгласно Раздел IV. Подготовка, съдържание и подаване на офертата, 2. 
Съдържание на запечатаната непрозрачна подготовка от документацията (стр. 29), в 
т.2.2.4. възложителят е изискал участникът да представи Декларация на основание чл. 44, 
ал. 1 от ППЗОП - списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП -
представя се в свободен текст, подписана от лице, което може самостоятелно да 
представлява участника. 

В декларацията участниците, а когато е приложимо всеки от участниците в 
обединението, всеки подизпълнител и всяко трето лице, са длъжни да представят 
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на 
чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
длъжностите, които заемат. 

Представената информация, трябва да посочва: 
1) лицата, които представляват участника; 
2) лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и 
3) за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи (други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 
лица, членовете на управителните или надзорните органи). 

Участникът НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД е представил Декларация на 
основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, но в нея са посочени само правно-организационната 
форма, под която осъществява дейността си, едноличният собственик на капитала, 
предметът на дейност, капиталът на дружеството и управителят му. Участникът не е 
посочил в декларацията си списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, 
които заемат, каквото е изискването на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП. 

3. Съгласно Раздел IV. Подготовка, съдържание и подаване на офертата, т.2. 
Съдържание на запечатаната непрозрачна подготовка от документацията (стр. 28): 

В Част III, Раздел Г от ЕЕДОП се предоставя информация относно следните 
обстоятелства, които имат характер на национално основание за изключване: 

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 
Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
(в сила от 23.05.2018 г.) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП за 
следните престъпления: кражба, грабеж, присвоявания - по чл. 194 - 208 от НК; изнудване, 
вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие - по чл. 213 а — 
217 от НК; общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, престъпления 
в отделни стопански отрасли, престъпления против митническия режим, престъпления 
против паричната и кредитната система - по чл. 219 - 252 от НК; престъпления против 
финансовата, данъчната и осигурителната системи - по чл. 254а - 260 от НК. 

- липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 
4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за 
реабилитиране.липсата или наличието на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 
и 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. 



-липсата или наличието на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от 
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка 
счл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП. 

-липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Участникът НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД е предоставил информация 
само относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Относно останалите обстоятелства с характер 
на национално основание за изключване няма деклариране от страна на участника в част 
III, раздел Гот ЕЕДОП. 

4.Съгласно Раздел III Изисквания към участниците, 6. Критерии за подбор и 
документи за доказване, т.6.1.3. Технически и професионални способности от 
документацията (стр. 22): 

6.1.3.4. За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат БДС EN ISO 
9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на 
поръчката (сметосъбиране, в т. ч. и разделно, сметоизвозване и депониране на твърди битови 
отпадъци - ТБО), участниците представят: валиден сертификат за система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на 
поръчката (заверено копие). 

За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат БДС EN ISO 
14001:2004 - за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда 
или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
управление на околна среда, с предметен обхват в областта на поръчката (сметосъбиране, в 
т. ч. и разделно, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци - ТБО), 
участниците представят: валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана 
система за управление на околна среда БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в 
областта на поръчката - (заверено копие). При подаване на офертата Участникът следва да 
предостави изискуемата информация в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Сертификатите трябва 
да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг 
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 
да отговаря на изискванията за признаване съгл. чл. 5а, ал.2 от Закона за националната 
акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Участникът НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД е посочил в част IV, раздел Г 
Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление, че може да представи сертификати ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004, но не е представил информация относно предметния обхват на 
сертификатите за система за управление на качеството и система за управление на 
околна среда, каквото е изискването на възложителя - с предметен обхват в областта на 
поръчката (сметосъбиране, в т. ч. и разделно, сметоизвозване и депониране на твърди 
битови отпадъци - ТБО), както липсва информация и относно това от кого са издадени и 
дали са валидни. 

5. Съгласно Раздел IV. Подготовка, съдържание и подаване на офертата, т.2. 
Съдържание на запечатаната непрозрачна подготовка от документацията (стр. 28): 



В Част III, Раздел Г от ЕЕДОП се предоставя информация относно следните 
обстоятелства, които имат характер на национално основание за изключване: 

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 
Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
(в сила от 23.05.2018 г.) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП за 
следните престъпления: кражба, грабеж, присвоявания - по чл. 194 - 208 от НК; изнудване, 
вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие - по чл. 213 а -
217 от НК; общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, престъпления 
в отделни стопански отрасли, престъпления против митническия режим, престъпления 
против паричната и кредитната система - по чл. 219 - 252 от НК; престъпления против 
финансовата, данъчната и осигурителната системи - по чл. 254а - 260 от НК. 

- липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 
4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за 
реабилитиране.липсата или наличието на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 
и 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. 

-липсата или наличието на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и 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. 

-липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Третото лице „ЗМБГ" АД е предоставил информация само относно 
липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Относно останалите обстоятелства с характер на национално 
основание за изключване няма деклариране от страна на третото лице в част III, раздел Г 
от ЕЕДОП. 

6. Съгласно т е х н и ч е с к а т а с п е ц и ф и к а ц и я в д о к у м е н т а ц и я т а (стр .8 ) : 
Изпълнителят следва да осъществява поддръжка, ремонт и почистване на транспортните 
средства, като подсигури помещения и други необходими съоръжения за тази цел. 
Изпълнителят трябва да разполага с база на територията на общината, предназначена за 
съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерен парк. Преди сключване на договора 
Изпълнителят попълва декларация, че разполага с база на територията на общината 
предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерен парк. 

Участникът НЕЯСЕН ЧИСТОТА" ЕООД е декларирал в ЕЕДОП, част 
IV,раздел В, т.9, че ще ползва ресурсите на трето лице за осигуряване на 
база на територията на община Велико Търново, предназначена за съхранение и 
ремонт на автомобилния и контейнерен парк - ЕТ „ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ", 
ЕИК 104001727. Третото лице е попълнило ЕЕДОП. Това изискване не представлява 
критерий за подбор, а е част от изискванията към изпълнението, поради което комисията 
приема предоставените данни в ЕЕДОП на НЕЛСЕН ЧИСТОТА " ЕООД и на третото 
лице ЕТ „ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ" като допълнително представена от 



участника информация извън приложението на чл. 67, ал.2 от ЗОП. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППОЗП срок от 5 работни дни от получаването на 
протокола по ал. 7 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 или заявления за участие. 

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. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващият 
присъствен ден. 

Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане на 
офертите в „Общински център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" №2. 

Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата се 
посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: (ако 
има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира до председателя 
на комисията с посочване „в отговор на писмо и изходящ номер на прилежното писмо за 
изпращане на настоящия протокол ". 

Комисията приключи работа в 15.30 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

/ инж. Динко Кечев - Директор^йЯТшрекция/Строителство и устройство на територията"/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Надя ПетгГойа - Директор на Дирекция „Обществени поръчки"/ 

(....У 
/Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново / 

И ЧЛЕН( 

/Зорница чейа - Миладинова - Началник на отдел „Околна среда"/ 

/Николина 4нге: :лква - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки"/ 

Заличена информация на основание чл. 42. ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни! 


