
ПРОТОКОЛ  №1 

 
На 07.07.2020 г., в 10.30 часа, в заседателната зала на Община Котел се събра за 

провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка за 
строителство с предмет: „Извършване на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, 
разположена на територията на община Котел” комисия, назначена със Заповед № РД - 
13 - 254 / 07.07.2020г. на Кмета на Община-Котел в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Адамова – зам.кмет на Община Котел 
         ЧЛЕНОВЕ:1. инж. Яна Гавова –директор Дирекция „УТЕС” 
                            2. Добри Николов- гл.юрисконсулт 
Комисията назначена от възложителя със задача да извърши подбор на участниците, 

да разгледа, оцени и класира подадените оферти, започна работата си, след като получи 
представените оферти и съставения протокол с данни за подалите оферти, номер, дата и 
час на получаване.  

Комисията установи, че в срока определен за получаване на оферти – 06.07.2020 г. до 
17.00 часа са постъпили 5 (пет) оферти, както следва: 

- оферта от „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Ямбол с 
вх.№ 12 – 01 - 9 / 06.07.2020 г. –  13.05 часа ; 

- оферта от „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол с вх. № 12 – 01 – 10 / 06.07.2020 г. – 
14.25 часа.  

- оферта от „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София с вх.№ 12 – 01 - 11/ 06.07.2020 г. – 15.10 часа ; 
- оферта от „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, гр.Бургас с вх. № 12 – 01 – 12 / 06.07.2020 г. 

в 15.18 часа ; 
- оферта от СД „БЕРКО 90 – БЕРКОВСКИ И СИЕ“, гр.Сливен с вх. № 12 – 01 – 13 / 

06.07.2020 г. в 16.10 часа. 
Преди да пристъпи към отваряне на офертите председателят и членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП. 
При отваряне на офертите присъстваха : г-н Христо Михалев преупълномощен с 

пълномощно от г-жа Николина Венкова – упълномощен представител на „ЩРАБАГ” ЕАД, 
гр.София и г-жа Люба Люцканова упълномощена с пълномощно от г-н Петко Берковски – 
управител на СД „БЕРКО 90 – БЕРКОВСКИ И СИЕ“, гр.Сливен. Присъстващите лица се 
легитимираха с лични карти и се вписаха в регистъра на присъстващите при отваряне на 
офертите. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.  
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника 

„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Ямбол е запечатана и 
непрозрачна, комисията пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа две 
отделни папки: едната с надпис „Документи за лично състояние и за подбор”, втората с 
надпис „Техническо предложение”, както и съдържа запечатан и непрозрачен плик с 
надпис  „Предлагани ценови параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата на участника. 
Двамата членове и председателят на комисията подписаха техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 
ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Ямбол.  

Председателят на комисията предложи на г-жа Люба Люцканова да подпише 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 
„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Ямбол. Г-жа Люцканова 
подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Ямбол. 

След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника 
„ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи 
към нейното отваряне и констатира, че съдържа две отделни папки: едната с надпис 
„Документи за лично състояние и за подбор”, втората с надпис „Техническо предложение”, 
както и съдържа запечатан и непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови параметри”. 



Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата на участника. 
Двамата членове и председателят на комисията подписаха техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, 
гр.Ямбол. 

Председателят на комисията предложи на г-н Михалев да подпише техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 
„ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол. Г-н Михалев подписа техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, 
гр.Ямбол. 

След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника 
„ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи към нейното 
отваряне и констатира, че съдържа две отделни папки: едната с надпис  „Документи за 
лично състояние и за подбор”, втората с надпис „Техническо предложение”, както и 
съдържа запечатан и непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата на участника. 
Двамата членове и председателят на комисията подписаха техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника  „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София. 

Председателят на комисията предложи на г-жа Люцканова да подпише техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ЩРАБАГ” 
ЕАД, гр.София. Г-жа Люцканова подписа техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на участника „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София . 

След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника 
„ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, гр.Бургас е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи 
към нейното отваряне и констатира, че съдържа две отделни папки: едната с надпис  
„Документи за лично състояние и за подбор”, втората с надпис „Техническо предложение”, 
както и съдържа запечатан и непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата на участника. 
Двамата членове и председателят на комисията подписаха техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, 
гр.Бургас . 

Председателят на комисията предложи на г-н Михалев да подпише техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ПЪТСТРОЙ 
БУРГАС“ ЕООД, гр.Бургас . Г- н Михалев подписа техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника  „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, 
гр.Бургас. 

След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника СД 
„БЕРКО 90 – БЕРКОВСКИ И СИЕ“, гр.Сливен е запечатана и непрозрачна, комисията 
пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа две отделни папки: едната с 
надпис  „Документи за лично състояние и за подбор”, втората с надпис „Техническо 
предложение”, както и съдържа запечатан и непрозрачен плик с надпис  „Предлагани 
ценови параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата на участника. 
Двамата членове и председателят на комисията подписаха техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „БЕРКО 90 – БЕРКОВСКИ И 
СИЕ“, гр.Сливен . 

Председателят на комисията предложи на  г-н Михалев да подпише техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „БЕРКО 90 – 
БЕРКОВСКИ И СИЕ“, гр.Сливен . Г-н Михалев подписа техническото предложение и плика 
с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „БЕРКО 90 – БЕРКОВСКИ И СИЕ“, 
гр.Сливен.  

С горепосочените действия завърши публичната част от заседанието на комисията.  
На 20.07.2020 г. в 10.00 часа, в заседателната зала на община Котел комисията се 

събра в същия състав да проведе следващото си заседание. 
Комисията разгледа документите в папката с надпис „Документи за лично състояние и 

за подбор” на участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. 



Ямбол, и след като ги разгледа констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи. 

За доказване съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката 
участникът се позовава на  капацитета на следното трето лице: 

- „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София, ЕИК 119524605 – за  
механизация. 

  Участникът заявява, че няма да ползва подизпълнители. 
Участникът е представил общо 2 (два) броя Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид на оптичен носител /CD/, в PDF. Формат : 
единият от „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Ямбол и втория 
от „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София.  

Комисията разгледа ЕЕДОП представен от участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ 
СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Ямбол. С документа същият участник удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални 
основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП от третото лице „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 
СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София. В представения ЕЕДОП третото лице „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 
– СЛИВЕН” ЕООД, гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично 
състояние, като декларира липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, 
липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „СТРОИТЕЛНА 

КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Ямбол до следващия етап на процедурата - 
разглеждане на техническото предложение. 

Комисията разгледа документите в папката с надпис „Документи за лично състояние и 
за подбор” на участника „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол, и след като ги разгледа 
констатира, че участникът е представил всички необходими документи. 

За доказване съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката 
участникът се позовава на  капацитета на следните трети лица: 

- „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр.Бургас, ЕИК102005075  – за  механизация ; 
- „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТСТРОЙ“ ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК 200250365 – за 

механизация. 
  Участникът заявява, че няма да ползва подизпълнители. 

Участникът е представил общо 3 (три) броя Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид на оптичен носител /CD/, в PDF. формат: 
един от „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол, втори от „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр.Бургас 
и трети от „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТСТРОЙ“ ЕООД, гр. Ямбол.  

Комисията разгледа ЕЕДОП представен от участника „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, 
гр.Ямбол и констатира следното : 

- В част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б : „Икономическо и финансово състояние“ 
участникът не е посочил размера на застрахователната сума по застраховка 
„Професионална отговорност“. 
Съгласно Раздел IV „Изисквания към участниците“, 6.6., 2.2. от изискванията на 
възложителя „Всеки участник следва да има застраховка „Професионална 
отговорност“ с покритие съответстващо за строежи трета категория по чл.137, ал.1, 
т.4, б. „а“ от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството“.  

- В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В : „Технически и професионални 
способности“ участникът при описа на тежката механизация  е описал, че ще 
разполага само с 1 (един) брой „Багер с обем на коша 1м3“. 
Съгласно Раздел IV „Изисквания към участниците“, 6.6., 3.2. от изискванията на 
възложителя, участника следва да разполага с „багер с обем на коша от 0,6 до 1 м 3 
– 2 бр.“  



- В същите част и раздел при описа на малогабаритната механизация  е описал, че 
ще разполага само с 1 (един) брой „Фугорез за асфалтова настилка“. 
Съгласно Раздел IV „Изисквания към участниците“, 6.6., 3.2. от изискванията на 
възложителя, участника следва да разполага с „Фугорез за асфалтова настилка – 2 
бр.“  

- В същите част и раздел в описа на малогабаритната механизация липсва 
информация, че участникът ще разполага с компресор над 6 атм. – 1 бр. 
Съгласно Раздел IV „Изисквания към участниците“, 6.6., 3.2. от изискванията на 
възложителя, участника следва да разполага с  компресор над 6 атм. – 1 бр “.  

С представения ЕЕДОП участникът „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол 
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата 
на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните 
национални основания за отстраняване. 

С представената информация в същия документ, участникът не удостоверява, че 
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП от третото лице „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, 
гр.Бургас. В представения ЕЕДОП третото лице „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр.Бургас 
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на 
основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните 
национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП от третото лице „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 
ПЪТСТРОЙ“ ЕООД, гр. Ямбол. В представения ЕЕДОП третото лице „СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ ПЪТСТРОЙ“ ЕООД, гр. Ямбол удостоверява, че отговаря на изискванията за 
лично състояние, като декларира липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от 
ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с Раздел 
VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ : 

Изисква от участника „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр.Ямбол в срок до 5 (пет) работни 
дни от получаване на настоящия протокол да представи следния  документ: 

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, попълнен и подписан с необходимата информация, 
съгласно изискванията на възложителя. 

На 07.08.2020 г. в 10.00 часа, в заседателната зала на община Котел комисията се 
събра в същия състав да проведе следващото си заседание. 

Комисията разгледа документите в папката с надпис „Документи за лично състояние и 
за подбор” на участника „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София, и след като ги разгледа констатира, че 
участникът е представил всички необходими документи. 

Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и 
не се позовава на  капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите 
за подбор. 

След като, комисията разгледа Единния европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/ в електронен вид на оптичен носител /CD/, в PDF. формат представен от 
участника „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София констатира следното : 

- В част IV., Раздел Г : „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление” участникът е посочил, че е създал и прилага Система за 
управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на международния 
стандарт EN ISO 9001:2015, номер на сертификата 19323/0 от 31.07.2017 г. , валиден 
до 30.07.2020 г ., както и, че същото търговско дружество е създало и прилага 
Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на 
международния стандарт ISO 14001:2015, номер на сертификата 03435/0 от 
31.07.2027г., валиден до 30.07.2020 г. Двата горепосочени сертификата са 
невалидни към датата на разглеждане на офертите. Липсва информация, че 
участникът разполага с нови сертификати. 



Съгласно Раздел IV „Изисквания към участниците“, 6.6., 3.3. от изискванията на 
възложителя „Участникът трябва да има въведена система за управление на 
качеството ISO 9001:2015 или еквивалентна, с обхват, приложим към предмета на 
поръчката – строителство (изграждане), реконструкция и ремонт на пътища, улици, 
пътни съоръжения и пътна инфраструктура и система за управление на околната 
среда по международен стандарт ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват, 
приложим към предмета на поръчката – строителство (изграждане), реконструкция и 
ремонт на пътища, улици, пътни съоръжения и пътна инфраструктура“. 

С представения ЕЕДОП участникът „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални 
основания за отстраняване. 

С представената информация в същия документ, участникът не удостоверява, че 
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с Раздел 
VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ: 

Изисква от участника „ЩРАБАГ” ЕАД, гр.София в срок до 5 (пет) работни дни от 
получаване на настоящия протокол да представи следните  документи: 

- Нов ЕЕДОП в електронен вид попълнен и подписан с необходимата информация, 
съгласно изискванията на възложителя или други документи, които съдържат 
променена и /или допълнена информация. 

Комисията разгледа документите в папката с надпис „Документи за лично състояние и 
за подбор” на участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, гр.Бургас, и след като ги разгледа 
констатира, че участникът е представил всички необходими документи. 

Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и 
не се позовава на  капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите 
за подбор. 

След като, комисията разгледа Единния европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/ в електронен вид на оптичен носител /CD/, в PDF. формат представен от 
участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, гр.Бургас  констатира следното : 

- В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В : „Технически и професионални 
способности“ участникът при описа на малогабаритната механизация  е описал, че 
ще разполага с „валяк - ръчен вибрационен 1,5 т.“. 
Съгласно Раздел IV „Изисквания към участниците“, 6.6., 3.2. от изискванията на 
възложителя, участника следва да разполага с  валяк - ръчен вибрационен до 2,5 т. 
В описа на механизацията на участника липсва информация, че ще разполага с 
валяк - ръчен вибрационен до 2,5 т. 

С представения ЕЕДОП участникът „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, гр.Бургас 
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата 
на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните 
национални основания за отстраняване. 

С представената информация в същия документ, участникът не удостоверява, че 
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с Раздел 
VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ : 

Изисква от участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, гр.Бургас в срок до 5 (пет) работни 
дни от получаване на настоящия протокол да представи следния  документ: 

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, попълнен и подписан с необходимата информация, 
съгласно изискванията на възложителя. 

Комисията разгледа документите в папката с надпис „Документи за лично състояние и 
за подбор” на участника СД „БЕРКО 90 – БЕРКОВСКИ И СИЕ“, гр.Сливен, и след като ги 
разгледа констатира, че участникът е представил всички необходими документи. 

Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и 
не се позовава на  капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите 
за подбор. 



Комисията разгледа Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в 
електронен вид на оптичен носител /CD/, в PDF. формат представен от участника СД 
„БЕРКО 90 – БЕРКОВСКИ И СИЕ“, гр.Сливен. С документа същият участник удостоверява, 
че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални 
основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника СД „БЕРКО 90 – 

БЕРКОВСКИ И СИЕ“, гр.Сливен до следващия етап на процедурата - разглеждане на 
техническото предложение. 

 
Комисията реши да проведе следващото си заседание в срок до 3 (три) работни дни, 

считано от датата на изтичане на срока за представяне на изискваните документи от 
участниците. 

 
Дата и час на приключване на протокола: 07.08.2020 г. в 15.45 часа. 
 

 
Председател: Детелина Адамова : ……../п/* ………… 

Членове: 1.  инж. Яна Гавова : ………. /п/*……………… 

                 2. Добри Николов : …………/п/*………….  
 
 
 

Заличена информация на  

основание чл.37 от ЗОП 
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