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ПРОТОКОЛ  № 1  

от проведено публично заседание и заседание за разглеждане на документите по чл.39, 

ал.2 и ал.3 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане на 

общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията на Община 

Ветово през 2020 година по седем обособени позиции“ 

 

Днес, 10.12.2019 г. в 10:00 часа в административната сграда на Община Ветово с адрес: 

гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Трети март“ №2, заседателна зала се проведе 

заседание на комисията, назначена със Заповед №562/10.12.2019 г. на д-р Мехмед Мехмед, 

кмет на Община Ветово, за провеждане на публично състезание с предмет: „Зимно 

поддържане на общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията 

на Община Ветово през 2020 година по седем обособени позиции“ в състав в както следва: 

 

Председател: мл. адв. Ралица Николова – външен експерт, правоспособен юрист 

Членове 

1. Ивелин Димитров – директор на Дирекция „Специализирана администрация“ при 

Община Ветово 

2. Юзлем Лютфиева – младши експерт в Община Ветово 

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата, при спазване 

и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на председателя на 

комисията от  А. Георгиева  на 10.12.2019 г. в 09:45 часа.  

На публичната част от заседанието на Комисията не присъстваха представители на 

участниците и на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията, откри заседанието в 10:00 часа и запозна със 

съдържанието на Заповед № 562 от 10.12.2019 г. членовете на комисията, както и със 

съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на 

офертите, с цел узнаване от тяхна страна на участниците, депозирали оферти за участие в 

процедурата в рамките на публично оповестения в Обявлението за обществена поръчка краен 

срок, а именно:  
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№ 

по 

ред 

 

 

Наименование на участника 

 

Вх.№ на 

опаковката 

 

Дата на 

входиране 

 

Час на 

входиране 

1. „КАРАМАН-1“ ЕООД за Обособена 

позиция №1 

26-14-1 06.12.2019 16:40 

2. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за 

Обособена позиция №3 

09-222-1 09.12.2019 14:37 

3. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за 

Обособена позиция №4 

09-222-2 09.12.2019 14:41 

4. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за 

Обособена позиция №5 

09-222-3 09.12.2019 14:43 

5. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за 

Обособена позиция №6 

09-222-4 09.12.2019 14:46 

6. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за 

Обособена позиция №7 

09-222-5 09.12.2019 14:47 

 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър на 

офертите, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на конфликт 

на интереси с участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с нормите на чл. 

51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във 

връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.   

I. След извършване на гореописаните процедурни действия и проверка относно 

редовността на офертите, а именно офертите са представени в срок, в запечатани  

непрозрачни опаковки в ненарушена цялост, комисията пристъпи към работа и Отвори 

опаковките, съдържащи офертите на участниците, по реда на тяхното постъпване, както 

следва: 

1. УЧАСТНИК „КАРАМАН-1“ ЕООД за Обособена позиция №1 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на участника,  комисията 

провери нейната окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание чл. 

39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  



3 
 

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 

офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха съдържащия се в офертата 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение в цялост.  

2. УЧАСТНИК „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №3 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на участника,  комисията 

провери нейната окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание чл. 

39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 

офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха съдържащия се в офертата 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение в цялост.  

3. УЧАСТНИК „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №4 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на участника,  комисията 

провери нейната окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание чл. 

39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 

офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха съдържащия се в офертата 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение в цялост.  

4. УЧАСТНИК „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №5 
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Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на участника,  комисията 

провери нейната окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание чл. 

39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 

офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха съдържащия се в офертата 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение в цялост.  

5. УЧАСТНИК „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №6 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на участника,  комисията 

провери нейната окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание чл. 

39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 

офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха съдържащия се в офертата 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение в цялост.  

6. УЧАСТНИК „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №7 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на участника,  комисията 

провери нейната окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание чл. 

39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 
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офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха съдържащия се в офертата 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение в цялост.  

След приключване на гореописаните действия, приключи публичната част от 

работата на комисията и председателят и́ закри заседанието. 

II. Комисията продължи работа по същество в следващо закрито заседание, като в 

съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗОП, извърши проверка 

за съответствието на представените във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от 

възложителя, съответно извърши констатации за наличието, пълнотата и редовността на 

представените документи за допустимост, съобразно изискванията на документацията за 

участие в процедурата и ЗОП. 

 

1.УЧАСТНИК  „КАРАМАН-1“ ЕООД за Обособена позиция №1 

1.1.Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-

а на участника  е  подаден от надлежното, съгласно чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, лице, а 

именно управителя на дружеството. За да се увери в достоверността на положения в 

ЕЕДОП-а, електронен подпис, комисията извърши справка в Системата за електронно 

валидиране към Държавна агенция „Електронно управление“. С проверката помощният 

орган към възложителя установи, че положения подпис към ЕЕДОП-а е валиден. 

След разглеждането  комисията установи, че информацията в представения ЕЕДОП, 

отговаря напълно на изискванията за лично състояние и не са налични основания за 

отстраняване. 

1.2.Комисията продължи прегледа на представения ЕЕДОП от участника 

„КАРАМАН-1“ ЕООД за Обособена позиция №1, за да установи дали той отговаря на 

поставените от възложителя минимални изисквания, както следва: 

 Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция. За обособена 

позиция №1: 

– минимум 3 (три) броя снегопочистващи машини, като задължително условие е поне една 

от тях да е с висока проходимост; 

- минимум 1 (едно) превозно средство за опесъчаване на пътища. 
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 В своя ЕЕДОП участника декларира, че разполага със следните инструменти, 

съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката за 

съответната обособена позиция: 

1.Автогрейдер марка ДЗ-143 – рег.№С 8044 ЕН, оборудван с предно гребло и репери, 

високопроходим; 

2. Колесен трактор, марка Т 250 К – рег.№ Р05081, оборудван със снегоринна уредба, 

високопроходим; 

3. Верижен булдозер, марка Т-130, оборудван с репери, високопроходим; 

4. Товарен автомобил, марка ИФА 4х4 – рег.№Р 0124, оборудван с опесъчаващо 

устройство, високопроходим; 

5.Телескопичен товарач, рег.№ Р 05711 

6.Комбиниран багер товарач, марка Хидромек, високопроходим – рег.№Р 0491; 

7.Колесен трактор – влекач, високопроходим,  рег.№ Р-04990.  

При така декларираната информация, комисията счита, че участникът отговаря на 

поставения критерий за подбор с оглед на гореизложеното взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №1 

Допуска участника „КАРАМАН-1“ ЕООД до следващия етап на процедура – 

разглеждане на Техническото предложение по Обособена позиция №1. 

 

2.УЧАСТНИК  „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №3 

Участникът е представил три броя ЕЕДОП за „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД, 

„АКИРА БГ“ ЕООД /трето лице, чиито капацитет използва участника/ и „ВИП-

ПРЕС“ ЕООД /трето лице, чиито капацитет използва участника/. 

2.1.Комисията извърши справка в Търговския регистър по отношение на 

„ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД, с което установи, че ЕЕДОП-а на участника  е  подаден от 

само едно от  надлежните лица, съгласно чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, лица, а именно Хасан 

Пирев - единия от управителите на  дружеството.. За да се увери в достоверността на 

положения в ЕЕДОП-а, електронен подпис, комисията извърши справка в Системата за 

електронно валидиране към Държавна агенция „Електронно управление“. С проверката 

помощният орган към възложителя установи, че положения подпис към ЕЕДОП-а е 

валиден. Другият управител Али Пехливанов е представил декларация на основание чл.41, 

ал.1 от ППЗОП, в която посочва, че няма различие по отношение на обстоятелствата по 
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чл.54 и чл.55 от ЗОП между него и другия управител, подписал ЕЕДОП. Както и че същия 

разполага с информацията, отнасяща се до Али Пехливанов и че последния е съгласен 

ЕЕДОП да се подпише от Хасан Пирев. 

Комисията извърши справка в Търговския регистър и по отношение на „АКИРА БГ“ 

ЕООД и „ВИП–ПРЕС“ ЕООД, с което установи, че ЕЕДОП-ите, представени от третите 

лица  са  подадени от надлежните, съгласно чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, лица, а именно 

управителите на горепосочените дружества. За да се увери в достоверността на положените 

в ЕЕДОП-ите, електронни  подписи, комисията извърши справка в Системата за електронно 

валидиране към Държавна агенция „Електронно управление“. С проверката помощният 

орган към възложителя установи, че положените подписи към ЕЕДОП-ите са валидни.  

След разглеждането  комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-

и, отговаря напълно на изискванията за лично състояние и не са налични основания за 

отстраняване. 

2.2.Комисията продължи прегледа на представения ЕЕДОП от участника 

„ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №3, за да установи дали той отговаря 

на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва: 

 Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция. За обособени 

позиции №2 до 7: 

- минимум по 1(една) снегопочистваща машина; 

- минимум по 1 (едно) превозно средство за опесъчаване на пътища. 

 В своя ЕЕДОП участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД декларира, че разполага със 

следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на 

поръчката за съответната обособена позиция: 

1.Багер марка JSB, рег.№02949, нает от „АКИРА БГ“ ЕООД, ЕИК201662445, 

снабден с гребло за снегопочистване, високопроходим; 

2.Колесен трактор, марка John Deer 6900, рег.№03347, нает от „ВИП-ПРЕС“ 

ЕООД, ЕИК117594035 , пригоден за опесъчаване. 

 В ЕЕДОП на „АКИРА БГ“ ЕООД е декларирано наличието на Багер марка JSB, 

рег.№02949, снабден с гребло за снегопочистване, високопроходим; 

 В ЕЕДОП на „ВИП-ПРЕС“ ЕООД е декларирано наличието на Колесен трактор, 

марка John Deer 6900, рег.№03347, пригоден за опесъчаване. 
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При така декларираната информация, комисията счита, че участникът отговаря на 

поставения критерий за подбор с оглед на гореизложеното взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №2 

Допуска участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД до следващия етап на процедура – 

разглеждане на Техническото предложение по Обособена позиция №3. 

 

3.УЧАСТНИК  „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №4 

Участникът е представил два броя ЕЕДОП за „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД, и 

„ВИП-ПРЕС“ ЕООД /трето лице, чиито капацитет използва участника/. 

3.1.Комисията извърши справка в Търговския регистър по отношение на 

„ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД, с което установи, че ЕЕДОП-а на участника  е  подаден от 

само едно от  надлежните лица, съгласно чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, лица, а именно Хасан 

Пирев - единия от управителите на  дружеството.. За да се увери в достоверността на 

положения в ЕЕДОП-а, електронен подпис, комисията извърши справка в Системата за 

електронно валидиране към Държавна агенция „Електронно управление“. С проверката 

помощният орган към възложителя установи, че положения подпис към ЕЕДОП-а е 

валиден. Другият управител Али Пехливанов е представил декларация на основание чл.41, 

ал.1 от ППЗОП, в която посочва, че няма различие по отношение на обстоятелствата по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП между него и другия управител, подписал ЕЕДОП. Както и че същия 

разполага с информацията, отнасяща се до Али Пехливанов и че последния е съгласен 

ЕЕДОП да се подпише от Хасан Пирев. 

Комисията извърши справка в Търговския регистър и по отношение на „ВИП–ПРЕС“ 

ЕООД, с което установи, че представения от третото лице ЕЕДОП, е  подаден от  

надлежното лице, съгласно чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП,  а именно управителя на  

дружеството. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а, електронен подпис, 

комисията извърши справка в Системата за електронно валидиране към Държавна агенция 

„Електронно управление“. С проверката помощният орган към възложителя установи, че 

положения подпис към ЕЕДОП-а е валиден. 
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След разглеждането  комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-

и, отговаря напълно на изискванията за лично състояние и не са налични основания за 

отстраняване. 

3.2.Комисията продължи прегледа на представения ЕЕДОП от участника 

„ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №4, за да установи дали той отговаря 

на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва: 

 Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция. За обособени 

позиции №2 до 7: 

- минимум по 1(една) снегопочистваща машина; 

- минимум по 1 (едно) превозно средство за опесъчаване на пътища. 

 В своя ЕЕДОП участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД декларира, че разполага със 

следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на 

поръчката за съответната обособена позиция: 

1.Колесен трактор, марка MTZ 895, рег№Р0539ЕХ, снабден с гребло, наето от нает 

от „ВИП-ПРЕС“ ЕООД, ЕИК117594035; 

2.Товарен автомобил, марка Волсваген Транспортер за опесъчаване, рег.№Р4503ВН 

 В ЕЕДОП на „ВИП-ПРЕС“ ЕООД е декларирано наличието на Колесен трактор, 

марка MTZ 895, рег№Р0539ЕХ, снабден с гребло. 

При така декларираната информация, комисията счита, че участникът отговаря на 

поставения критерий за подбор с оглед на гореизложеното взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №3 

Допуска участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД до следващия етап на процедура – 

разглеждане на Техническото предложение по Обособена позиция №4. 

 

4.УЧАСТНИК  „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №5 

4.1.Комисията извърши справка в Търговския регистър по отношение на 

„ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД, с което установи, че ЕЕДОП-а на участника  е  подаден от само 

едно от  надлежните лица, съгласно чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, лица, а именно Хасан Пирев 

- единия от управителите на  дружеството.. За да се увери в достоверността на положения в 

ЕЕДОП-а, електронен подпис, комисията извърши справка в Системата за електронно 

валидиране към Държавна агенция „Електронно управление“. С проверката помощният 
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орган към възложителя установи, че положения подпис към ЕЕДОП-а е валиден. Другият 

управител Али Пехливанов е представил декларация на основание чл.41, ал.1 от ППЗОП, в 

която посочва, че няма различие по отношение на обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП 

между него и другия управител, подписал ЕЕДОП. Както и че същия разполага с 

информацията, отнасяща се до Али Пехливанов и че последния е съгласен ЕЕДОП да се 

подпише от Хасан Пирев. 

След разглеждането  комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-

и, отговаря напълно на изискванията за лично състояние и не са налични основания за 

отстраняване. 

4.2.Комисията продължи прегледа на представения ЕЕДОП от участника 

„ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №5, за да установи дали той отговаря 

на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва: 

 Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция. За обособени 

позиции №2 до 7: 

- минимум по 1(една) снегопочистваща машина; 

- минимум по 1 (едно) превозно средство за опесъчаване на пътища. 

 В своя ЕЕДОП участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД декларира, че разполага със 

следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на 

поръчката за съответната обособена позиция: 

1. Багер, марка Хидромек, рег.№ РО4162, високопроходим, снабден с гребло за 

снегопочистване, високопроходим; 

2.Товарен автомобил, марка Форд Транзит, рег.№ Р8264ВТ, пригоден за опесъчаване. 

При така декларираната информация, комисията счита, че участникът отговаря на 

поставения критерий за подбор с оглед на гореизложеното взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №4 

Допуска участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД до следващия етап на процедура – 

разглеждане на Техническото предложение по Обособена позиция №5. 

 

5.УЧАСТНИК  „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №6 
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Участникът е представил два броя ЕЕДОП за „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД, и 

„ИМПЕРИАЛ 2002“ ООД /трето лице, чиито капацитет използва участника/. 

5.1.Комисията извърши справка в Търговския регистър по отношение на 

„ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД, с което установи, че ЕЕДОП-а на участника  е  подаден от 

само едно от  надлежните лица, съгласно чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, лица, а именно Хасан 

Пирев - единия от управителите на  дружеството.. За да се увери в достоверността на 

положения в ЕЕДОП-а, електронен подпис, комисията извърши справка в Системата за 

електронно валидиране към Държавна агенция „Електронно управление“. С проверката 

помощният орган към възложителя установи, че положения подпис към ЕЕДОП-а е 

валиден. Другият управител Али Пехливанов е представил декларация на основание чл.41, 

ал.1 от ППЗОП, в която посочва, че няма различие по отношение на обстоятелствата по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП между него и другия управител, подписал ЕЕДОП. Както и че същия 

разполага с информацията, отнасяща се до Али Пехливанов и че последния е съгласен 

ЕЕДОП да се подпише от Хасан Пирев. 

Комисията извърши справка в Търговския регистър и по отношение на „ИМПЕРИАЛ 

2002“ ООД, с което установи, че представения от третото лице ЕЕДОП, е  подаден от едно 

от  надлежното лице, съгласно чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП,  а именно управителя на  

дружеството.. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а, електронен 

подпис, комисията извърши справка в Системата за електронно валидиране към Държавна 

агенция „Електронно управление“. С проверката помощният орган към възложителя 

установи, че положения подпис към ЕЕДОП-а е валиденСлед разглеждането  комисията 

установи, че информацията в представените ЕЕДОП-и, отговаря напълно на изискванията 

за лично състояние и не са налични основания за отстраняване. 

5.2.Комисията продължи прегледа на представения ЕЕДОП от участника 

„ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №6, за да установи дали той отговаря 

на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва: 

 Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция. За обособени 

позиции №2 до 7: 

- минимум по 1(една) снегопочистваща машина; 

- минимум по 1 (едно) превозно средство за опесъчаване на пътища. 



12 
 

 В своя ЕЕДОП участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД декларира, че разполага със 

следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на 

поръчката за съответната обособена позиция: 

1. Багер, марка Зепелин, рег.№ Р06668, снабден с гребло, високопроходим, нает от 

„Империал 2002“ ООД, ЕИК 117589376 

2. Товарен автомобил, марка Мерцедес Спринтер, рег.№ Р8164КВ, пригоден за 

опесъчаване, собствено МПС 

 В ЕЕДОП на „ИМПЕРИАЛ 2002“ ООД е декларирано наличието на Багер, марка 

Зепелин, рег.№ Р06668, снабден с гребло, високопроходим  

При така декларираната информация, комисията счита, че участникът отговаря на 

поставения критерий за подбор с оглед на гореизложеното взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №5 

Допуска участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД до следващия етап на процедура – 

разглеждане на Техническото предложение по Обособена позиция №6. 

 

6.УЧАСТНИК  „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №7 

Участникът е представил два броя ЕЕДОП за „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД, и 

„ВИП-ПРЕС“ ЕООД. 

6.1.Комисията извърши справка в Търговския регистър по отношение на 

„ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД, с което установи, че ЕЕДОП-а на участника  е  подаден от 

само едно от  надлежните лица, съгласно чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, лица, а именно Хасан 

Пирев - единия от управителите на  дружеството.. За да се увери в достоверността на 

положения в ЕЕДОП-а, електронен подпис, комисията извърши справка в Системата за 

електронно валидиране към Държавна агенция „Електронно управление“. С проверката 

помощният орган към възложителя установи, че положения подпис към ЕЕДОП-а е 

валиден. Другият управител Али Пехливанов е представил декларация на основание чл.41, 

ал.1 от ППЗОП, в която посочва, че няма различие по отношение на обстоятелствата по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП между него и другия управител, подписал ЕЕДОП. Както и че същия 

разполага с информацията, отнасяща се до Али Пехливанов и че последния е съгласен 

ЕЕДОП да се подпише от Хасан Пирев. 



13 
 

Комисията извърши справка в Търговския регистър и по отношение на „ВИП–ПРЕС“ 

ЕООД, , с което установи, че представения от третото лице ЕЕДОП, е  подаден от едно от  

надлежното лице, съгласно чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП,  а именно управителя на  

дружеството.. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а, електронен 

подпис, комисията извърши справка в Системата за електронно валидиране към Държавна 

агенция „Електронно управление“. С проверката помощният орган към възложителя 

установи, че положения подпис към ЕЕДОП-а е валиден.  

След разглеждането  комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-

и, отговаря напълно на изискванията за лично състояние и не са налични основания за 

отстраняване. 

6.2.Комисията продължи прегледа на представения ЕЕДОП от участника 

„ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №7, за да установи дали той отговаря 

на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва: 

 Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция. За обособени 

позиции №2 до 7: 

- минимум по 1(една) снегопочистваща машина; 

- минимум по 1 (едно) превозно средство за опесъчаване на пътища. 

 В своя ЕЕДОП участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД декларира, че разполага със 

следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на 

поръчката за съответната обособена позиция: 

1.Колесен трактор, марка КЛАС, рег.№Р004295, снабден с гребло, високо проходим 

нает от „ВИП-ПРЕС, ЕООД, ЕИК 117594035; 

2.Товарен автомобил, марка Мерцедес 409, рег.№ 409 Р0046ВК, пригоден за 

опесъчаване, собствено МПС 

 В ЕЕДОП на „ВИП-ПРЕС“ ЕООД е декларирано наличието на Колесен трактор, 

марка КЛАС, рег.№Р004295, снабден с гребло, високо проходим. 

При така декларираната информация, комисията счита, че участникът отговаря на 

поставения критерий за подбор с оглед на гореизложеното взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №6 

Допуска участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД до следващия етап на процедура – 

разглеждане на Техническото предложение по Обособена позиция №7. 



14 
 

 

 III.  Комисията пристъпи към разглеждане и анализ на представените от участниците 

Предложения за изпълнение на поръчката за тяхното съответствие с предварително 

обявените от възложителя технически изисквания в документацията за участие, както следва: 

1.УЧАСТНИК „КАРАМАН-1“ ЕООД за Обособена позиция №1 

Относно наличността на представените документи: 

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи в частта, 

касаеща съдържанието на Техническото предложение, а именно Предложение за изпълнение 

на поръчката; 

Относно предоставеното „Техническо предложениe” ; 

Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката е редовно по 

съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.  

 

Р Е Ш Е Н И Е №7 

   Допуска участника „КАРАМАН-1“ ЕООД за Обособена позиция №1 до 

разглеждане на ценовото предложение. 

2.УЧАСТНИК „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №3 

Относно наличността на представените документи: 

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи в частта, 

касаеща съдържанието на Техническото предложение, а именно Предложение за изпълнение 

на поръчката; 

Относно предоставеното „Техническо предложениe” ; 

Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката е редовно по 

съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.  

 

Р Е Ш Е Н И Е №8 

   Допуска участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №3 до 

разглеждане на ценовото предложение. 

3.УЧАСТНИК „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №4 

Относно наличността на представените документи: 

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи в частта, 

касаеща съдържанието на Техническото предложение, а именно Предложение за изпълнение 

на поръчката; 
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Относно предоставеното „Техническо предложениe” ; 

Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката е редовно по 

съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.  

 

Р Е Ш Е Н И Е №9 

   Допуска участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №4 до 

разглеждане на ценовото предложение. 

4.УЧАСТНИК „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №5 

Относно наличността на представените документи: 

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи в частта, 

касаеща съдържанието на Техническото предложение, а именно Предложение за изпълнение 

на поръчката; 

Относно предоставеното „Техническо предложениe” ; 

Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката е редовно по 

съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.  

 

Р Е Ш Е Н И Е №10 

   Допуска участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №5 до 

разглеждане на ценовото предложение. 

5.УЧАСТНИК „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №6 

Относно наличността на представените документи: 

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи в частта, 

касаеща съдържанието на Техническото предложение, а именно Предложение за изпълнение 

на поръчката; 

Относно предоставеното „Техническо предложениe” ; 

Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката е редовно по 

съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.  

 

Р Е Ш Е Н И Е №11 

   Допуска участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №6 до 

разглеждане на ценовото предложение. 

6.УЧАСТНИК „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №7 

Относно наличността на представените документи: 



16 
 

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи в частта, 

касаеща съдържанието на Техническото предложение, а именно Предложение за изпълнение 

на поръчката; 

Относно предоставеното „Техническо предложениe” ; 

Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката е редовно по 

съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.  

 

Р Е Ш Е Н И Е №12 

   Допуска участника „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД за Обособена позиция №7 до 

разглеждане на ценовото предложение. 

Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП единодушно реши, че на 13.12.2019 г. 

в 10:00 часа в административната сграда на Община Ветово ще отвори ценовите 

предложения на участниците. 

Председателят на Комисията следва да изготви съобщение, което да се публикува в 

профила на купувача по смисъла на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на 

отварянето. При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват лицата по 

чл.54, ал.2 от ППЗОП. 

 

Комисията приключи работата си и състави и подписа настоящия протокол на 

10.12.2019 г. в 15:00 часа. 

 

Комисия в състав: 

                    Председател: ………………… 

         (Р. Николова) 

 

  Членове: 

                                                                                                           ………………… 

       (И. Димитров) 

 

  ……………… 

       (Ю. Лютфиева) 

 


