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ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 08.06.2020 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 22-758 от 01.06.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка чрез провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление 
по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за твърди 
битови отпадъци, землище е. 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, с публикувано решение с ID 976931 от дата 13.05.2020 г. и с уникален 
номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2020-0028, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/800,

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. Вяра Димитрова - 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 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 - 22755 - 2/29.05.2020 г. от 09:30 часа на „Главболгарстой“ 
АД, с ЕИК: 831652485, с адрес: гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, тел: 02/91 51 858, 
факс: 02/957 12 10, 02_857 50 31, e-mail: gbs-solla@gbs-sofia.com:

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от лицата Мая 
Пенчева, Добромир Щилиянов, Константин Кисев, Валентин Иванов, Виктор Зоров, Андрей 
Пепелджийски, Ирослав Нейчев, Калин Пешов, Камен Пешов и Светослав Любомиров.
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При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
представители на участника са Мая Пенчева, Добромир Щилиянов и Константин Кисев. Мая 
Пенчева, Добромир Щилянов, Константин Кисев, Валентин Иванов, Виктор Зоров, Андрей 
Пепелджийски и Ирослав Нейчев са членове на Управителния съвет, а Калин Пешов, Камен 
Пешов и Светослав Любомиров са членове на Надзорния съвет. Съгласно условията на ЗОП и 
ППЗОП, това са лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.

Относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  
в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия операторки 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, Председател на 
Управителния съвет, а именно: Добромир Щилиянов.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #2; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Константин 
Кисев - Заместник-председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #3; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Мая Пенчева - 
Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #4; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Андрей 
Пепелджийски - Член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #5; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Виктор Зоров - 
Член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #6; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Валентин 
Иванов - Член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #7; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Ирослав Нейчев 
- Член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #8; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Калин Пешов - 
Председател на Надзорния съвет и член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #9; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Камен Пешов - 
Заместник-председател на Надзорния съвет и член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #10; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Светослав 
Любомиров - Член на Управителния съвет.

Представения от участника ЕЕДОП е подписан от лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
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> В част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „В“ от еЕЕДОП 
участникът е декларирал, че ще ползва капацитета на други субекти. В Офертата е представен 
отделен еЕЕДОП за „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД. Същият е подписан с 
електронен подпис от лицата Тодор Гочев, Георги Кичуков, Светослав Латинов, Милчо Миков, 
Владимир Младенов, Момчил Алексиев, Калин Пешов, Камен Пешов и Светослав Любомиров.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
представители на участника са Тодор Гочев и Георги Кичуков. Тодор Гочев, Георги Кичуков, 
Светослав Латинов, Милчо Миков, Владимир Мраденов и Момчил Алексиев са членове на 
Управителния съвет, а Калин Пешов, Камен Пешов и Светослав Любомиров са членове на 
Надзорния съвет. Съгласно условията на ЗОП и ППЗОП, това са лицата по чл. 40, ал.1 от 
ППЗОП.

Относно правно-организационната 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, Тодор Гочев - 
Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #2; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Георги Кичуков 
- Заместник-председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #3; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Светослав 
Латинов - Член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #4; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Милчо Миков - 
Член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #5; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Владимир 
Младенов - Член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #6; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Момчил 
Алексиев - Член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #7; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Камен Пешов - 
Председател на Надзорния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #8; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Калин Пешов - 
Заместник - председател на Надзорния съвет и член на Управителния съвет.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #9; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна
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информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, Светослав 
Любомиров - Член на Надзорния съвет и член на Управителния съвет.

Представения от участника ЕЕДОП е подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.

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

> В еЕЕДОП на третото лице „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД е 
декларирано в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“, че същото няма 
да ползва подизпълнители.

>  В част III в еЕЕДОП на „Главболгарстой“ АД 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“.

Относно раздел „Г: Специфични национални основания за изключване“: на въпроса 
„Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 
обявлението или в документацията за обществена поръчка?“ участникът е отговорил „ДА“, 
но същевременно е посочил:
- За членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на „Главболгарстрой” АД не са налице 
присъди за: а/ престъпления по чл. 108а,чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219- 
252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс; б/ 
престъпления, аналогични на тези по т. а, освен ако е реабилитиран, в друга държава членка или 
трета страна.
- „Главболгарстрой” АД не е свързано лице по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между 
кандидати/ участници конкретна процедура.
- За „Главболгарстрой“ АД по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), не е 
приложима забраната 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);
- За членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на „Главболгарстрой” АД не са налице 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
- За „Главболгарстрой” АД не е установено с влязло в сила наказателно постановление или 
съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 61, ал. 1, 
чл.62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от 
Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Налице е противоречие между маркирания в ЕЕДОП отговор „ДА“ и декларирането, че 
по отношение на него не са налице определените обстоятелства

>  В част III в еЕЕДОП на „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД 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“.

Относно раздел ..Г: Специфични национални основания за изключване“ : на въпроса 
„Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в
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обявлението или в документацията за обществена поръчка?“ в ЕЕДОП на третото лице е 
отбелязано „ДА но същевременно е посочено:
- За членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на „ГБС - Инфраструктурно 
строителство“ АД не са налице присъди за: а/ престъпления по чл. 108а,чл. 159а - 159г, чл. 172, 
чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от 
Наказателния кодекс; б/ престъпления, аналогични на тези по т. а, освен ако е реабилитиран, в 
друга държава членка или трета страна.
- „ГБС - Инфраструктурна строителство” АД не е свързано лице по смисъла на пар. 2, т. 45 от 
ДР на ЗОП между кандидати/ участници конкретна процедура.
- За „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРС), не е приложима забраната 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);
- За членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на „ГБС - Инфраструктурно 
строителство“ АД не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
- За „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД не е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е 
нарушил чл. 61, ал. 1, чл.62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 
и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност.

Налице е противоречие между маркирания в ЕЕДОП отговор „ДА“ и декларирането, че 
по отношение на участника не са налице определените обстоятелства

>  По отношение на изискването за годност: в част IV „Критерии за подбор“, раздел 
А: Годност, от еЕЕДОП на участника е посочено, че участникът е вписан в съответните 
професионални регистри, както и линк: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3309, 
като е посочена и следната информация: „Камара на строителите в България, Централен 
Професионален регистър на строителя, със срок на валидност 30.09.2020 г. следните 
удостоверения: Удостоверение № I-TV 011304 I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото 
строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения 
съгласно чл. 5, ал. 1, от ПРВВЦПРС; Строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква "М"; т.4, буква "Е" и 
т.5, буква "Е", съгласно чл. 5, ал. 4, от ПРВВЦПРС; Удостоверение № I-TV 020288 I ПЪРВА 
ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, от ПРВВЦПРС; Строежи от ПЪРВА 
ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; Удостоверение № II-TV 005975 II 
ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, от 
ПРВВЦПРС; Строежи от ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно чл. 5, ал. 4 от 
ПРВВЦПРС; Удостоверение № 1II-TV 006855 III ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната 
инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, от ПРВВЦПРС; Строежи от ПЪРВА ДО ПЕТА 
КАТЕГОРИЯ съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; Удостоверение №  IV-TV 009617 IV  
ЧЕТВЪРТА ГРУПА'. строежи от благоустройствената инфраструктура, 
хидротехническото строителство и опазването на околната среда, съгласно чл. 5, ал. 1, от 
ПРВВЦПРС; Строежи от ПЪРВА ДО  ПЕТА КАТЕГОРИЯ съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС', 
Удостоверение № V-TV 014103 V ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР съгласно КИД-2008, 
сектор „Строителство“ с класове: 43.11; 43.12; 43.13; 43.99.
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Съгласно чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 
професионален регистър на строителя „Строителите, които изпълняват строежи от първа до 
пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и които подлежат на вписване в регистъра съгласно 
чл. 3, ал. 2 ЗКС, могат да се вписват в една или повече от следните групи:

1. първа група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужвагцо, 
промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения;

2. втора група: строежи от транспортната инфраструктура;
3. трета група: строежи от енергийната инфраструктура;
4. четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда
Съгласно чл. 5, ал. 6 строежите се разпределят по групи и категории, като четвърта 

група се разделя на пет категории, а строежите от Втора категория съгласно т. 4.2.2. са: 
,, 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". Т.е. строежите от Втора категория съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 2, г (съоръжения 
и инсталации за третиране на отпадъци), се включват в обхвата на притежаваната от 
участника четвърта група: „строежи от благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването на околната среда“, която участникът е 
декларирал, че притежава.

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:

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 две изпълнени дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, като посочената обща площ е над 
изискуемата минимална (292,049 дка и 256 дка), както и сумите, начална и крайна дата и 
получатели.

Представената 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 е 
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.
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В ЕЕДОП участникът е декларирал следната собствена механизация: 1. Багер верижен 
еднокошов (марка и модел) - 1 брой, 2. Самосвал (марка и модел), и 3. Верижен булдозер (марка 
и модел). В представения еЕЕДОП за третото лице „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД 
са декларирани: Еднокошов верижен багер - 1 бр. (марка и модел), Самосвал - 1 бр. (марка и 
модел), Булдозер - 1 бр. (марка и модел), Шиповиден вибрационен валяк -1  бр. (марка и модел), 
Гладък вибрационен валяк - 1 бр. (марка и модел).

С така посочената информация в двата представени еЕЕДОП-a (за участника и 
посоченото от него трето лице) участникът удостоверява съответствието си с поставените от 
Възложителя изисквания относно минимално изискуемата механизация за изпълнението на 
поръчката.

II. Относно оферта с вход. № 53 - 3100 - 2/29.05.2020 г. от 09:45 часа на „ЕКО ТРАДЕКС 
ГРУП“ АД, ЕИК: 126729838, адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, 
вх. Б, ет. 2, офис 23, тел: 038660800, e-mail: eko_tr@abv.bg:

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан е електронен подпис от лицата 
Величко Минев, Тенчо Лилянов и Даниел Гаргов.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
представител на участника е Величко Минев, а той, заедно с Тенчо Лилянов и Даниел Гаргов са 
членове на Съвета на директорите. Съгласно условията на ЗОП и ППЗОП, това са лицата по чл. 
40, ал.1 от ППЗОП.

Относно правно-организационната 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 са посочени лицата Величко Минев, Тенчо 
Лилянов и Даниел Гаргов, длъжностите им - съответно: Изпълнителен директор, Председател 
на Съвета на директорите и Заместник-председател и член на Съвета на директорите, както и 
дата и място на раждане.

Представения от участника ЕЕДОП е подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.

> 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 маркирал отговор „ДА“ като е посочил: „Удостоверение № IV  - TV 
008960, издадено от КСБ... “ за строежи от Четвърта група и строежи от първа до пета 
категория“; посочен е уеб адрес - линк към КСБ и Търговския регистър.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 
професионален регистър на строителя „Строителите, които изпълняват строежи от първа до
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пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и които подлежат на вписване в регистъра съгласно 
чл. 3, ал. 2 ЗКС, могат да се вписват в една или повече от следните групи:

1. първа група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужвагцо, 
промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения;

2. втора група: строежи от транспортната инфраструктура;
3. трета група: строежи от енергийната инфраструктура;
4. четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда".
Съгласно чл. 5, ал. 6 строежите се разпределят по групи и категории, като четвърта 

група се разделя на пет категории, а строежите от Втора категория съгласно т. 4.2.2. са: 
„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". Т.е. строежите от Втора категория съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 2, г (съоръжения 
и инсталации за третиране на отпадъци), се включват в обхвата на притежаваната от 
участника четвърта група: „строежи от благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването на околната среда“, която участникът е 
декларирал, че притежава.

С така посочената информация в ЕЕДОП относно вписването си в ЦПРС за „Четвърта 
група и строежи от Първа до Пета категория“ 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:

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.

В ЕЕДОП е посочен един договор, при изпълнението на който участникът е участвал 
като член на консорциум, като е отбелязано, че „е изпълнил всички СМР, съгласно изготвените 
и одобрени проекти и съгласно условията на Договора“. Количествата на повечето от 
дейностите са посочени в „m2", за някои са представени в „дка“, а в публичния регистър на 
АОП по уникалния номер на Община Хасково („лице, за което е изпълнен обекта“, съгласно 
посоченото в ЕЕДОП) е налично единствено „Обявление за възложена поръчка“, от което не 
може да се извлече необходимата информация. Участникът е описал извършени видове работи, 
както и площта им, но не е ясно по категоричен начин дали посоченото отговаря на 
минималното поставено изискване за изпълнение на „дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на обществената поръчка“, и по-конкретно „строителни дейности по 
изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или депа за отпадъци “, както и 
дали общата площ на точно тези дейности е поне 25 (двадесет и пет) дка.

Във връзка с изискванията за технически и професионални способности Възложителят е 
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 собствена механизация: Еднокошов 
верижен багер - 1 бр., Самосвал - 1 бр., Булдозер - 1 бр., Шиповиден вибрационен валяк - 1 бр.,
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Гладък вибрационен валяк - 1 бр. С така посочената информация в двата представени еЕЕДОП- 
а (за участника и посоченото от него трето лице) участникът удостоверява съответствието си с 
поставените от Възложителя изисквания относно минимално изискуемата механизация за 
изпълнението на поръчката.

III. Относно оферта с вход. № 53 - 3101-2/29.05.2020 г. от 12:19 часа на „МАРИДЕЛ 2012“ 
ЕООД, с ЕИК: 202082418, с адрес: гр. Етрополе, ул. „Асеновска“ № 7, тел: 0889 239 734, е- 
mail: maridel_etropole@abv.bg:

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя 
Васил Николов и лицето Йоана Николова.

От справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, се потвърждава информацията, 
че управител е Васил Николов, а Йоана Николова е едноличен собственик на капитала. 
Съгласно условията на ЗОП и ППЗОП, Васил Николов 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 в поле „Представителство, ако има такова” е 
посочено лицето инж. Васил Николов - управител.

> 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“.

Относно раздел „Г: Специфични национални основания за изключване“ : на въпроса 
„Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 
обявлението или в документацията за обществена поръчка?“ участникът е не е отбелязал нито 
един от отговорите „ДА “ или „НЕ“, въпреки, че е посочил:

„Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим и не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим съгласно изискванията на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

Представляваното от мен дружество не е контролирано лице от дружества, 
регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 
дружество /консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим.

Не съм свързано лице по смисъла на чл. 101, ал. 11 от ЗОП 
Не съм свързано лице по смисъла на §2, т. 44 от ДРЗОП.
Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а- 

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253- 260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352- 
353е от НК.

9

mailto:maridel_etropole@abv.bg


Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а- 
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253- 260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352- 
353е в друга държава членка или трета страна.

Не съм осъждан с влязла сила присъда по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и 
чл. 254а- 260 от НК.

Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК.
Не е установено с влязло в сила наказателно постановление по чл. 404 от КТ или 

съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 
128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда.

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от ДРЗППЦК.
- Не са на лице обстоятелства по ЗПКОНПИ.

- На основание чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари декларирам, че 
едноличен собственик на капитала на дружество „МАРИДЕЛ 2012” ЕООД е следното 
физическо лице -  Йоана Николова. Паричните средства предмет на посочената операция 
(сделка) имат произход от дейности, незабранени от действащото законодателство“.

Участникът не е представил коректно попълнен еЕЕДОП, т. к не е отбелязал 
задължителна за маркиране информация (маркиране на отговор „ДА“ или „НЕ“).

>  По отношение на изискването за годност: в част IV „Критерии за подбор“, раздел 
А: Годност, участникът е посочил: „Камара на строителите в България - Централен 
професионален регистър на строителя. Удостоверение с № II  -  ТУ 009033 с контролен 
талон валиден до 30.09.2020 г. https://register.ksb.bg/spravki.php Код за достъп: 202082418 
От справката в ЦПРС е видно, че участникът е регистриран за петте групи, но съгласно 
съдържащата се там информация: такъв  номер на удостоверение - „Удостоверение № H-TV 
009033“ - няма. По ЕИК на участника в ЦПРС е налична следната информация:

- I Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения - Удостоверение № I - TV 018877
II Втора група: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от 
ПРВВЦПРС: Удостоверение № II - TV 005553; 2.1. строежи от първа до четвърта 
категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС
III Трета група: строежи от енергийната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от 
ПРВВЦПРС: Удостоверение № III - TV 006370; 3.1. строежи от първа до пета категория 
съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС

- IV Ч етвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването на околната среда, с Удостоверение № IV
- ТУ 009033: 4.1. строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС

- V Пета група: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 
„Строителство“ на КИД-2008); Удостоверение № V - TV 013199

От информацията е видно, че участника притежава Удостоверение № II - TV 005553 
за Втора група и Удостоверение № IV - TV 009033 за Четвърта група.

Относно Удостоверение №  IV - TV 009033 за Четвърта група строежи:
Съгласно чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя „Строителите, които изпълняват строежи от първа до 
пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и които подлежат на вписване в регистъра съгласно 
чл. 3, ал. 2 ЗКС, могат да се вписват в една или повече от следните групи:

1. първа група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, 
промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения;

2. втора група: строежи от транспортната инфраструктура;
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3. трета група: строежи от енергийната инфраструктура;
4. четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда“.
Съгласно чл. 5, ал. 6 строежите се разпределят по групи и категории, като четвърта 

група се разделя на пет категории, а строежите от Втора категория съгласно т. 4.2.2. са: 
„строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "г" З У Т -  съоръжения и инсталации за третиране на 
отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ 
екран". Т.е. строежите от Втора категория съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 2, г (съоръжения 
и инсталации за третиране на отпадъци), се включват в обхвата на притежаваната от 
участника четвърта група: „строежи от благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването на околната среда“, която участникът е 
декларирал, че притежава.

Видно от данните в ЦПРС във връзка с вписването за „Четвърта група и строежи от 
Първа до Пета категория“, участникът отговаря на изискването на Възложителя „да е вписан в 
Централен професионален регистър на строителя за: Втора категория строежи съгласно ЗУТ, 
чл. 137, ал. 1, т. 2, г (съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци), или еквивалент“, но 
информацията в еЕЕДОП не е коректно посочена, т. к. Удостоверение с №  I I -  TV 009033 
не съществува.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Участникът е посочил: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци но Община 
Свиленград“, период на изпълнение, стойност и възложител. Представени са извършените 
видове дейности и техните количества, като в обобщение е посочено: „Строеж II категория 
съгласно ЗУТ с обща площ от 53,47 дка“.

С така посочената информация участникът отговаря на поставеното от Възложителя 
изискване да е изпълнил 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), както и на минималното изискване 
изпълнените дейности да са с обща площ минимум 25 (двадесет и пет) дка.

Във връзка е изискванията за технически и професионални способности Възложителят е 
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., Самосвал - 1 бр., Булдозер - 1 бр., Шиповиден вибрационен валяк - 1 бр., Гладък 
вибрационен валяк - 1 бр. С така посочената информация участникът удостоверява 
съответствието си 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.
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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 е 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 11:05 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 публикур"" ""  - —   Обйщна Велико Търново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............
инж. Динко Кечев -  Дире^^фщйрекция ,^троителство и устройство на територията“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Зорница Кънчева-М ид^динов,^ Начадник отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Мирослава Цоне^а^Л Лавен ексййЬт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Инж. Вяра Диг^ртров14){|^авен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в Община Велико 
Търново

s -

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