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П Р О Т О К О Л  № 1.2 

 

за дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-1/06. 01. 2020 г. на зам.-кмета  на  
община Божурище (оправомощен със Заповед № РД-386/20. 11. 2019 г. на кмета на община 

Божурище) за провеждане на процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка за строителство с предмет „Изпълнение на СМР на обект : Реконструкция и 

рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък  км 0+182.23 – км 1+800.22)“, 
открита с Решение № РД-422 от дата 10. 12. 2019 г., публикувана в Регистъра на обществените 

поръчки на АОП с уникален номер: 00171-2019-0008 

 Днес, 08. 01. 2020 г., в гр. Божурище, комисия в състав:  

Председател: адв. Нели Пеева – външен експерт;  
и членове: 
1. инж. Надежда Трифонова Желязкова – външен експерт; 

2. инж. Диляна Керемедчиева-Вълкова – гл. инженер, отдел УПСИ; 

3. Пенка Славкова – ст. специалист, отдел УПСИ; 

4. Светослав Кръстев – юрисконсулт на община Божурище, 

се събра в административната сграда на община Божурище, находяща се в гр. Божурище, 
бул. „Европа” № 85 в изпълнение Заповед № РД-1/06.01.2020 г. за провеждане на закрито 
заседание, на което присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия кворум 
за вземане на валидни решения. Председателят запозна останалите членове с плана за 
разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в настоящата процедура. Комисията 
пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите 
по реда на подаването им. 

І. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 
ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП 

следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.  

За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на комисията 
наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката 
са, както следва: 

 
КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

1. Участник № 1:  „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле, общ. Благоевград, ЕИК 
101611650 с оферта вх. № 0-1 от 02.01.2020 г., подадена в 11:21 часа,  със седалище и адрес на 
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управление: с. Бело поле п.к. 2709, община Благоевград, Производствена база на „Грома 
Холд“ ЕООД, представлявано от Виктор Георгиев Велев, в качеството му на управител. 

От изложеното в Приложение 1.2 към този протокол, на база посоченото от участника в 
представения еЕЕДОП, комисията установи, съответствие по отношение на общите 
изисквания и изискванията, отнасящи се до личното състояние. 

Във връзка с посочените критерии за подбор, комисията констатира следното : 

Участникът „Грома Холд“ ЕООД удовлетворява поставените изисквания, свързани с : 
Регистрация в ЦПРС по ЗКС за строежи от II – ра група,  III – та категория; Налична 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл 171 ЗУТ с покритие съгласно чл.5, ал.2 от 
Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството за III-та 
категория строежи; Наличие на изпълнено минимум 1 строителство с предмет и обем 
идентичен/сходен с предмета на поръчката, през последните 5 години; Наличие на внедрена 
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 : 2015, с обхват строителство. 

 Предложените,  от участника, технически лица за изпълнение на поръчката за 
функциите на технически ръководител, експерт контрол качество и експерт ЗБУТ отговарят на 
поставените изисквания в поръчката. 

За предложеното лице за изпълнение функциите на експерт Геодезист липсва/не е 
посочена изискуемата информация за притежаваната от лицето правоспособност за 
извършване на дейности по кадастъра. 

Предвид констатираната от  комисията липса/непълнота на информацията в документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „Грома Холд“ ЕООД, на основание чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът следва да  представи 
допълнително конкретна информация за следното: 

Посочване на документ/и, удостоверяващи притежаваната от предложеното лице 
правоспособност за извършване на дейности по кадастъра. 

 Участникът може да посочи и друго лице, отговарящо на всички изискванията на 
Възложителя по този критерий за подбор. 

Във връзка с така установената липса/непълнота, конкретно описана по-горе, на 
основание чл 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията указва на участника, че може да представи на 
комисията нов еЕЕДОП 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 офертите. 

 Отстраняването на установената липса в информацията следва да се извърши в 
сроковете, посочени в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, а именно : до 5 работни дни от 
получаването на настоящия протокол. 

 

2. Участник № 2 : „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД гр. София ЕИК 201071835 с оферта 
вх. № 0-2 от 02.01.2020 г., подадена в 13:45 часа,  със седалище и посочен адрес за 
кореспонденция: гр. София, ж.к. Орландовци ул.“Нешо Бончев“ № 26, представлявано от 
Светла Борисова Ананиева, в качеството й на управител. 
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От изложеното в Приложение 1.2 към този протокол, на база посоченото от участника в 
представения еЕЕДОП, комисията установи, съответствие по отношение на общите 
изисквания и изискванията, отнасящи се до личното състояние. 

Във връзка с посочените критерии за подбор, комисията констатира следното : 

Участникът „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД удовлетворява поставените изисквания, 
свързани с : Регистрация в ЦПРС по ЗКС за строежи от II – ра група,  III – та категория; 
Налична застраховка „Професионална отговорност“ по чл 171 ЗУТ с покритие съгласно чл.5, 
ал.2 от Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството за III-та 
категория строежи; Наличие на предложен екип от технически лица, всяко от които 
отговарящо по безспорен начин на поставените изисквания в поръчката; Наличие на внедрена 
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 : 2015, с обхват строителство. 

По отношение на критерия за подбор, отнасящ се до наличие на изпълнено минимум 1 
строителство с предмет и обем идентичен/сходен с предмета на поръчката, през последните 5 
години, комисията указва на участника следното : 

От извършената проверка-от комисията, в Регистъра за обществени поръчки за 
посочения обект 1 Метродепо Земляне с номер на препискато в РОП 00423-2016-0008 се 
установи следното : възложител на поръчката е Метрополитен ЕАД София. В резултат на 
проведена открита процедура с 2 обособени позиции са сключени 2 броя договори с избраните 
изпълнители : договор № 56/20.02.2017 г. с изпълнител ОБЕДИНЕНИЕ МЕТРОБИЛД ЗАПАД 
и подизпълнител  СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД за обособена позиция 1;  договор № 
57/20.02.2017 г. с изпълнител ОБЕДИНЕНИЕ ГОРНА БАНЯ и ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ 
ЕВСТАТИЕВ за обособена позиция 2. Посочените, във всеки от договорите, участници и в 
двете обединения са дружества, различни от дружеството участник в настоящата процедура. 
Отделно от това, съдружниците във всяко от двете обединения са различни дружества от 
дружеството, посочено в еЕЕДОП като възложител и конкретно „Пътстрой 92“ АД. 

С оглед категорично и безспорно установяване на съответствието на участника с 
посочения критерий за подбор, следва участникът да представи допълнителна 
информация/документи за извършеното от него, строителство на посочения обект. При 
представяне на допълнителна информация/документи, участникът следва да се съобрази с 
нормата на Закона  по чл. 161, ал.1, изр. първо и ал.4, свързано с чл. 160 и чл. 163, ал 1 от ЗУТ. 

 за обект 2, посочен участника като „…превантивен ремот на Път III-803…“, комисията 
установи, че съгласно Приложение №1  към т.1 от Решение № 959/31.12.2018 г. на МС 
верният номер на пътя е III-8103 (ок.п. София)-Петрохан-Цръклевци-Василовци-Мало 
Малово-Раяновци-Голямо Малово-(Драгоман-Калотина) и същият съставлява част 
третокласната републиканска мрежа, находящ се в региона на ОПУ София. Извършената 
проверка на профила на купувача на Агенция пътна инфраструктура показва наличие на 
сключен договор № РД-37-15/03.12.2019 г. за поддържане-превантивно, текущо, зимно и 
ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканската третокласна 
пътна мрежа на територията на ОПУ София. Изпълнителят по този договор е дружество, 
различно от дружеството участник в настоящата поръчка, както и от дружеството, посочено в 
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еЕЕДОП за възложител. Обявената през първата половина на 2018 год обществена поръчка - с 
изцяло идентичен предмет, е прекратена.   

Аналогично, както за обект 1, с оглед категорично и безспорно установяване на 
съответствието на участника с посочения критерий за подбор, следва участникът да представи 
допълнителна информация/документи за извършеното строителство на посочения обект. При 
представяне на допълнителна информация/документи, участникът следва да се съобрази с 
нормата на  чл. 161, ал.1, изр. първо и ал.4, свързано с чл. 160 и чл. 163, ал 1 от ЗУТ. 

Комисията счита, че липсва/т информация и/или документи за безспорното установяване 
съответствието на участника с поставения критерий за подбор, изискващ изпълнено минимум 
1 строителство с „предмет и обем идентичен/сходен с предмета на поръчката“, през 
последните 5 години по смисъла на така дефинираното понятие в поръчката. 

Предвид констатираната от  комисията липса/непълнота на информацията в документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД, на основание чл. 54, 
ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът следва да  представи 
допълнително конкретна информация за следното: 

- Изцяло от участника „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД ли са изпълнени дейностите за 
обект: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕТРОДЕПО ЗЕМЛЯНЕ ЗА 
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ПРЕСТОЙ НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ НА 
ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ с декларираните положени асфалтови смеси на площ от 45 
248 м2 и в какво качество е участвал неговия възложител „ПЪТСТРОЙ 92“ АД в 
изпълнението; 

- Изцяло от участника „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД ли са изпълнени дейностите по 
обект: ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ III-803 (ОК.П.СОФИЯ) – ПЕТРОХАН – 
ЦРЪКЛЕВЦИ – ВАСИЛОВЦИ – МАЛО МАЛОВО – РАЯНОВЦИ – ГОЛЯМО 
МАЛОВО –(ДРАГОМАН – КАЛОТИНА) от км 2+000 до км 11+450, УЧАСТЪК от 
км 8+360 до км 11+450 с декларираните положени асфалтови смеси на площ от 48 
829 м2. и в какво качество е участвал неговия възложител „ПЪТСТРОЙ 92“ АД в 
изпълнението на това строителство.  

Във връзка с така установеното обстоятелство, конкретно описано по-горе, на основание 
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията указва на участника, че може да представи на комисията 
нов еЕЕДОП 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 офертите. 

 Отстраняването на установеното несъответствие в информацията следва да се 
извърши в сроковете, посочени в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, а именно : до 5 работни дни от 
получаването на настоящия протокол. 

В случай, че участникът „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД потвърждава изцяло 
декларираните от него обстоятелства за съответствието с критерия за подбор, отнасящ се до 
наличие на изпълнено минимум 1 строителство с предмет и обем идентичен/сходен с 
предмета на поръчката, през последните 5 години, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 
комисията указва на участника, че следва да представи доказателства за проверка на заявените 
данни по този пункт. 
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3. Участник № 3 :  Обединение „ЕВРОПА“ гр. София с оферта вх. № 0-3 от 03.01.2020 
г., подадена в 9:21 часа,  със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. София 
ул.“Сребърна“ № 22 Бизнес център „Силвър“ ет. 3. 

Участникът представя договор за създаване на Обединението от 19.12.2019г., съдържащ 
всички изискуеми елементи, посочени в документацията за участие. От документа е видно, че 
участници в същото са :  

- „ВЕНИГАЗ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Баните, общ .Баните, обл 
Смолян ЕИК 120543111, представлявано от г-н Венцислав Николаев Гиритлиев, в качеството 
му на управител, което дружество е определено за „водещ партньор“ 

И 

- „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Брезник ул. „Г. 
Стефанов“ № 6, ЕИК 113580690, представлявано от г-н Велко Венциславов Руйков, в 
качеството му на управител. 

За представляващ обединението е определен г-н управителя на „ВЕНИГАЗ“ ЕООД.  

Посочено е разпределение на дейностите, предмет на поръчката, от което е видно, че и 
двамата съдружници, ще изпълняват строителство съгласно предвидените в  поръчката СМР. 

Комисията извърши справка в Търговския регистър относно задължените лица за 
полагане на ел подпис в представените 3 бр еЕЕДОП, при което се установи, че  документите  
са подписани , както следва : 

- еЕЕДОП за обединение „ЕВРОПА“, подписан с ел подпис от представляващия 
обединението; 

- еЕЕДОП за „ВЕНИГАЗ“ ЕООД, подписан с ел подпис от управителя, който е и 
едноличен собственик на капитала на дружеството; 

- еЕЕДОП за „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, подписан с ел подпис от управителя, който е и 
едноличен собственик на капитала на дружеството; 

Направената разпечатка от ТР е неразделна част от протокола на комисията. 

От изложеното в Приложение 1.2 към този протокол, на база посоченото от участника в 
представените 3 бр еЕЕДОП-и, комисията установи съответствие по отношение на общите 
изисквания и изискванията, отнасящи се до личното състояние. 

Във връзка с посочените критерии за подбор, комисията констатира следното : 

Участникът Обединение „ЕВРОПА“, чрез двамата партньори, сключили договора за 
гражданско дружество,  удовлетворява поставените изисквания, свързани с: Регистрация в 
ЦПРС по ЗКС за строежи от II – ра група,  III – та категория; Наличие на изпълнено минимум 
1 строителство с предмет и обем идентичен/сходен с предмета на поръчката, през последните 
5 години; Наличие на екип от експерти/технически лица за изпълнение на поръчката. 

  Относно поставения критерий в поръчката за Налична застраховка „Професионална 
отговорност“ по чл 171 ЗУТ с покритие съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за задължителното 
застраховане в проектирането и строителството за III-та категория строежи, липсва посочване 
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на № на застрахователната полица в еЕЕДОП за всеки от двамата участници в обединението, 
както и липсва изискуемата информация за срока на действие на застраховката в еЕЕДОП за 
съдружника „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Относно поставения критерий в поръчката за Наличие на внедрена система за 
управление на качеството по стандарт ISO 9001 : 2015, с обхват строителство в еЕЕДОП- за 
всеки от двамата съдружници, липсва/не е посочена информация/ данни за изискуемите в 
поръчката : уеб адрес, орган или служба, издали документа, обхвата и периода на валидност. 

 Предвид констатираната от  комисията липса/непълнота на информация в документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците в Обединение „ЕВРОПА“ , на основание чл. 54, ал. 
8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че Обединение „ЕВРОПА“ следва да 
представи за съдружниците в обединението следната информация: 

- съдружникът в обединението  „ВЕНИГАЗ“ ЕООД следва да посочи информация за № на 
застрахователната полица за сумата  600 000 лв със срок на действие до 16. 08. 2020 г., 
издадена от ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП. 

- съдружникът в обединението „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД следва да посочи № на 
застрахователната полица  и изискуемата информация за срока на действие на посочената 
застраховка 

- всеки един от съдружниците в обединението следва да  посочи в самостоятелен еЕЕДОП  
информация/данни за изискуемите в поръчката внедрена система за управление на качеството 
по стандарт ISO 9001 : 2015, с обхват строителство - уеб адрес, орган или служба, издали 
документа, обхвата и периода на валидност. 

 Участникът обединение „Европа“ следва да представи нови електронни ЕЕДОП от 
съдружниците - „ВЕНИГАЗ“ ЕООД и „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, подписани от задължените 
лица по чл. 40 от ППЗОП,  съдържащи посочената по-горе информация.  

Комисията указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 
информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП. 

 Отстраняването на установените липси в информацията следва да се извърши в 
сроковете, посочени в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, а именно : до 5 работни дни от 
получаването на настоящия протокол. 

4. Участник № 4 : „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград, ЕИК 131211815 с оферта вх. 
№ 0-4 от 03.01.2020 г., подадена в 13:07 часа,  със седалище и посочен адрес за 
кореспонденция: гр. Ботевград 2140, ул.“Илия Стоянов“ № 3, представлявано от Красимир 
Матев Христов, в качеството му на управител. 

От изложеното в Приложение 1.2 към този протокол, на база посоченото от участника в 
представения еЕЕДОП, комисията установи, съответствие по отношение на общите 
изисквания и изискванията, отнасящи се до личното състояние. 

Във връзка с посочените критерии за подбор, комисията констатира следното : 

Участникът „МИКРА-КМ“ ЕООД удовлетворява поставените изисквания, свързани с : 
Регистрация в ЦПРС по ЗКС за строежи от II – ра група,  III – та категория; Налична 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл 171 ЗУТ с покритие съгласно чл.5, ал.2 от 
Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството за III-та 
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категория строежи; Наличие на предложен екип/технически лица, всяко от които отговарящо 
по безспорен начин на поставените изисквания в поръчката; Наличие на внедрена система за 
управление на качеството по стандарт ISO 9001 : 2015, с обхват строителство. 

По отношение на критерия за подбор, отнасящ се до наличие на изпълнено минимум 1 
строителство „с предмет и обем идентичен/сходен с предмета на поръчката“, през последните 
5 години, комисията указва на участника следното : 

Категорично се установи изпълнение на строителство с обем 5773 квм, вместо изискуемия 
минимален обем от 20000 квм. 

Комисията счита, че липсва достатъчно пълна и убедителна информация и/или документи, 
доказваща категорично съответствието с така поставеното изискване за изпълнено минимум 1 
строителство с предмет и обем идентичен/сходен с предмета на поръчката, по смисъла на така 
дефинираното понятие в поръчката. 

Във връзка с така установеното обстоятелство, конкретно описано по-горе, на основание 
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията указва на участника, че може да представи на комисията 
нов еЕЕДОП 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 офертите. 

Отстраняването на установената липса/несъответствие в информацията следва да се 
извърши в сроковете, посочени в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, а именно : до 5 работни дни от 
получаването на настоящия протокол. 
  

Въз основа на горното, комисията взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол, да се изпрати до всички 
участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача, с оглед 
запознаване с констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участниците се предоставя срок до 5 (пет) 
работни дни, считано от датата на получаването на настоящия протокол, за представяне на 
нов/и еЕЕДОП-и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда 
техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на 
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.   

Комисията възлага на председателя й да организира публикуването на протокола в 
профила на купувача, както и подготвянето и изпращането на придружителни писма до 
участниците, в едно с копие от протокола. Изпращането на протокола да се осъществи на 
посочените от участниците адреси за кореспонденция. 

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на 
получаването на допълнително изисканите от комисията документи. Комисията възлага на 
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председателя да свика следващото заседание след получаване на изисканите документи и/или 
изтичането на срока за представянето им, видно от доказателствата за получаване на 
протокола. 

Протоколът се състави и окончателно подписа, от председателя на комисията и от 
нейните членове, на дата 22. 01. 2020 г., както следва: 

                                      

 

                                       ПОДПИСАЛИ  : 

 

Председател: адв. Н. Пеева  ………………………….. 
 
Членове: 
5. инж. Н. Желязкова  ………………..            2. инж. Д. Керемедчиева……………………. 

 

3. П. Славкова …………………………          4. С. Кръстев……………………………….. 
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