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                                   УТВЪРДИЛ:   (ПП) 

                                                                                   БОРИС НИКОЛОВ 

Кмет на община Белоградчик 

 

Д О К Л А Д 

за работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет „Изработване 

на проект за общ устройствен план на Община Белоградчик и извършване на 

екологична оценка и оценка за съвместимост на плана“, “, открита с Решение № 

1240/20.10.2016 г. и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки на 

АОП под №  754266, назначена със Ршение № 1312/11.11.2016 г. на Кмета на община 

Белоградчик, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. арх. Емил Георгиев Андреев – главен архитект; 

2. Анелия Eмилова Кирилова – началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки” към община Белоградчик  

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и 

икономическо развитие”; 

4. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие” 

 

Резервни членове: 

1. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция”; 

с професионална квалификация магистър „Бизнес администрация”; 

2. Марияна Маринова Маринова - гл. счетоводител в община Белоградчик. 

 

На 11.11.2016 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик се проведе 

първото публично заседание на комисията за отваряне на получените оферти в 

процедурата. На публичното заседание не присъстваха представители на участниците. 

Председателят на комисията обяви участниците от които са получени оферти за участие в 

процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 10.11.2016 г. в деловодството на 

община Белоградчик са постъпили 4 (четири) оферти от следните участници: 

№ 

по 

ред 
Наименование на участника подал оферта 

 

Вх. № и дата 

Час на 

подаване 

1. 
„Национална агенция за териториално 

устройство” ЕООД, гр. София 
№ 7956/09.11.2016 г. 12:59 ч. 

2. „Стоарх” ЕООД, гр. София № 8024/10.11.2016 г. 11:22 ч. 

3. „Геоцентър” ЕООД, гр. София № 8025/10.11.2016 г. 11:24 ч. 

4. ДЗЗД „Планконсулт Белоградчик”, гр. София № 8041/10.11.2016 г.  15:39 ч. 

 

 



 

 

 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията 

председателят подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание както следва: 

 

1. Участникът „Национална агенция за териториално устройство” ЕООД, гр. 

София е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

2. Участникът „Стоарх” ЕООД, гр. София е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

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

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

3. Участникът „Геоцентър” ЕООД гр. София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, 

т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. 

4. Участникът ДЗЗД „Планконсулт Белоградчик” гр. София е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част 

на заседанието.  

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателят запозна 

членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията 

по процедурата. Комисията реши пликовете № 3 с надпис „Предлагана цена” да се 

съхраняват в каса в сградата на общинска администрация Белоградчик. 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира 

следното: 

Участник № 1: „Национална агенция за териториално устройство” ЕООД, гр. София 

Участникът е представил в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочен в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в Документацията за участие в  публичното състезание. 

Комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 

представил всички изискани образци на документи от документацията за настоящата 

обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото 

предложение. 

 

 

 



 

 

Участник № 2: „Стоарх” ЕООД, гр. София 

Участникът е представил в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочен в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в Документацията за участие в публичното състезание. 

Комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 

представил всички изискани образци на документи от документацията за настоящата 

обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото 

предложение. 

Участник № 3: „Геоцентър” ЕООД гр. София 

Участникът е представил в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочен в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в Документацията за участие в публичното състезание. 

Комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 

представил всички изискани образци на документи от документацията за настоящата 

обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото 

предложение. 

Участник № 4  ДЗЗД „Планконсулт Белоградчик”, гр. София 

Участникът е представил в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочен в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в Документацията за участие в публичното състезание. 

Комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 

представил всички изискани образци на документи от документацията за настоящата 

обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Закритото заседание на комисията приключи на 11.11.2016 г. в 15:00 часа. 

С оглед на това, че всички участници отговарят на изискванията на Възложителя за лично 

състояние и на критериите за подбор, комисията продължи своята работа с разглеждане на 

Техническите предложения на допуснатите участници на 20.11.2016 г. 

 

Съгласно методиката за комплексна оценка на офертите, показателите за оценяване на 

участниците са следните: 

1. Технически позакател (ТП) – предложението за изпълнение на поръчката – с 

относителна тежест 70 %, като в техническия показател са включени два 

подпоказателя: 

- Подпоказател П1 – Подход за изпълнение на поръчката, чиято максималната 

възможна стойност  е 60 точки; 

- Подпоказател П2 – Система за управление на качеството и риска, чиято максимална 

възможна стойност е 40 точки. 

2. Финансов показател (ФП) – предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката – с относителна тежест 30 % 

 

 

 



 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участник се изчислява по посочените 

показатели и съответните им относителни тежести по следната формула: 

КО = ТП x 70% + ФП x 30% 

 

Оценка на техническите предложения: 

Участник № 1: „Национална агенция за териториално устройство” ЕООД, гр. София 

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

Офертата е оценена, както следва: 

Показател Т1 – Подход за изпълнение на поръчката – 40 точки; 

Показател Т2 – Система за управление на качеството и риска – 20 точки. 

ТП = 40 + 20 = 60 точки 

 

Участник № 2: „Стоарх” ЕООД, гр. София 

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

Офертата е оценена, както следва: 

Показател Т1 – Подход за изпълнение на поръчката – 40 точки; 

Показател Т2 – Система за управление на качеството и риска – 40 точки. 

ТП = 40 + 40 = 80 точки 

 

Участник № 3: „Геоцентър” ЕООД гр. София 

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

Офертата е оценена, както следва: 

Показател Т1 – Подход за изпълнение на поръчката – 60 точки; 

Показател Т2 – Система за управление на качеството и риска – 30 точки. 

ТП = 60 + 30 = 90 точки 

 

 

Участник №4  ДЗЗД „Планконсулт Белоградчик”, гр. София 

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

Офертата е оценена, както следва: 

Показател Т1 – Подход за изпълнение на поръчката – 60 точки; 

Показател Т2 – Система за управление на качеството и риска – 40 точки. 

ТП = 60 + 40 = 100 точки 

 

 

 

 



 

 

На 15.12.2016 г. в 09:00 часа комисията за провеждане на обществена поръчка проведе 

второ публично заседание за обявяване на ценовите предложения на участниците. 

Поради отсъствие на редовния член на комисията арх. Емил Георгиев Андреев – гл. 

архитект, на заседанието на комисията присъства резервния член Милена Артинова 

Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция”  в община Белоградчик. 

 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

 

Комисията обяви  резултатите от оценяването на офертите по показател „Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката” и пристъпи към отваряне на пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на участниците и обяви 

предложените от тях цени, както следва: 

1.Предложената от участника „Национална агенция за териториално устройство” 

ЕООД, гр. София  обща цена е 73 000,00 без ДДС; 

2. Предложената от участника „Стоарх” ЕООД, гр. София обща цена е 108 000,00 без 

ДДС; 

3. Предложената от участника „Геоцентър” ЕООД гр. София обща цена е  148 000,00 

лева без ДДС; 

4. Предложената от участника ДЗЗД „Планконсулт Белоградчик”, гр. София обща цена 

е  155 000,00 лева без ДДС; 

 

С което приключи откритата част заседание и работата на комисията продължи в закрито 

заседание. Комисията извърши проверка на хипотезата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за наличие 

на ценови предложения с 20% по-благоприятни стойности от средната стойност на 

останалите участници по същия показател и установи следното: 

Ценовото предложение на участник „Национална агенция за териториално устройство” 

ЕООД, гр. София е с 20% по-благоприятна стойност от средната стойност на останалите 

участници по същия показател. 

 

На основание чл. 72, ал.1 от ЗОП комисията поиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката в 

срок от пет работни дни. Писмото е изпратено на участника на 15.12.2016 г., като 

обосновката е постъпила с вх. № 7956 на 19.12.2016 г. в 10:59 часа. 

 

На 27.12.2016 г. комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, 

разглеждане и оценка на офертите проведе закрито заседание. 

Комисията установи, че писмената обосновка за начина на предлаганата цена от 

участника участник „Национална агенция за териториално устройство” ЕООД, гр. София, 

с вх. № 7956 на 19.12.2016 г. е постъпила в определения за това срок. 

 

В писмената си обосновка за образуване на предложената цена участникът описва, че 

разполага с квалифициран персонал, назначен по трудов договор, както и че привлича 

проектанти с богат опит и отлични референции. Участникът описва, че има богат опит в 

разработването на устойствени планове и  има създадени модели за екипна работа. 

Участникът се позовава на богатият опит и отличната квалификация на неговите експерти, 

разработени уникални методологии, познания относно нормативни актове в областта на 

устойственото планиране.  

 

Комисията приема така представената обосновка и продължи своята работа по 

оценка на офертите. 

 

 



 

 

Финансовият показател се изчислява по следната формула: 

 

ФП = (Цmin / Цi) х 100 = ...... ( брой точки ) 

Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката 

Цi – представлява цената, предложена от i - тия  участник 

 

Комисията извърши оценка на ценовите предложения на участниците, съгласно 

методиката, както следва: 

 

1.Участник  „Национална агенция за териториално устройство” ЕООД, гр. София с 

обща цена 73 000,00 лева без ДДС: 

ФП = (73 000 / 73 000) х 100 = 100,00 точки 

   

2.Участник „Стоарх” ЕООД, гр. София с обща цена  108 000,00 лева без ДДС: 

ФП= (73 000 / 108 000,00) х 100 = 67,59 точки 

 

3.Участник „Геоцентър” ЕООД гр. София с обща цена   148 000,00 лева без ДДС: 

ФП = (73 000 / 148 000,00) х 100 = 49,32 точки 

 

4.Участник ДЗЗД „Планконсулт Белоградчик”, гр. София с обща цена  155 000,00 лева 

без ДДС; 

ФП = (73 000 / 155 000,00) х 100 = 47,10 точки 

 

Комплексната оценка се определя по следната формула: 

КО = ТП x 70% + ФП x 30% 

 

Комплексна оценка на участниците: 

1. Участник „Национална агенция за териториално устройство” ЕООД, гр. София: 

КО = (60 х 70%) + (100 х 30) = 42,00 + 30,00 = 72,00 точки 
 

2.Участник „Стоарх” ЕООД, гр. София: 

КО = (80 х 70%) + (67,59 х 30%) = 56,00 + 20,28 = 76,28 точки 

 

3. Участник „Геоцентър” ЕООД, гр. София: 

КО = (90 х 70%) +  (49,32 х 30%) = 63,00 + 14,80 = 77,80 точки 

 

4. Участник ДЗЗД „Планконсулт Белоградчик”, гр. София: 

КО = (100 х 70%) + (47,10 х 30%) = 70,00 + 14,13 = 84,13 точки 

 

Въз основа на комплексната оценка на офертите комисията класира участниците в 

следния ред: 

Първо място: Участник № 4 ДЗЗД „Планконсулт Белоградчик”с комплексна оценка 

84,13 точки 
Второ място: Участник № 3 „Геоцентър” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 77,80 

точки; 

Трето място: Участник № 2 „Стоарх” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 76,28 

точки; 

Четвърто място: Участник № 1 „Национална агенция за териториално устройство” 

ЕООД, гр. София  с комплексна оценка 76,28 точки. 

 

 

Комисия: 

Председател: .....(П)....................... 

                     (Рени Длъгнекова) 
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1. ............(П)...................... 

(Милена Иванова) 
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(Анелия Кирилова) 

 

 

3...........(П)........................ 

(Ангелина Георгиева) 

 

 

4...........(П)..................... 

(Николай Димитров) 

 

 

 


