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П Р О Т О К О Л  № 1 

от работата на комисията за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници 

На 24.01.2017 г. в 10:00 часа  комисията за провеждане на публично състезание с предмет 

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във 

връзка с обновяването за енергийна ефективност на седем многофамилни жилищни 

сгради в гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.”, открита с Решение № 1529 от 

30.12.2016 г. и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки на АОП под 

№  765079, назначена със Решение № 54/24.01.2017 г. на Кмета на община Белоградчик, в 

състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Иван Еремиев Каменов – главен инженер; 

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

професионална квалификация магистър „Бизнес администрация”; 

 

Резервни членове: 

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

устойчиво развитие” 

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

Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП 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 23.01.2017 г. в деловодството на 

община Белоградчик са постъпили 2 (две) оферти от следните участници: 

№ 

Наименование на 

участника подал 

оферта 

Вх. Номер на 

офертата 
Дата и час на 

получаване 

Обособена 

позиция 

Причини за 

връщане на 

офертата 

 

1. 

 

„Богоев Консулт” 

ЕООД, гр. София 

 

№  

357/20.01.2017 

 

23.07.2016; 

12:01 ч. 

 

Обособена 

позиция № 1 

 

няма 
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г. 

2. 

 

Обединение 

„Консултанти 

Белоградчик”, гр. 

София 

 

 

№  

385/23.01.2017 

г. 

23.07.2016 г.; 

13:01ч. 

Обособена 

позиция № 1 и 

Обособена 

позиция № 2 

няма 

 

 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и 

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 „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София, подал оферта за Обособена 

позиция № 1. 

Участникът 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”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2.Участникът Обединение „Консултанти Белоградчик”, гр. София е представил 

оферта за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2. 

Участникът 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 отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри” за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. Участниците в 

обединението са „Три – ЕС” гр. София и СД „Артстрой - Николов, синове и сие”, гр. 

Белоградчик, като за Обособена позиция № 2 участникът е предложил като 

подизпълнител – ЕТ „Енефект - Наташка Николова”, гр. Видин.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП 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 с надпис „Предлагани ценови параметри” 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: 

За Обособена позиция № 1: 

Участник № 1: „Богоев Консулт” 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 



 

3 

 

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: Обединение „Консултанти 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. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото 

предложение. 

За Обособена позиция № 2: 

Участник № 2: Обединение „Консултанти 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. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото 

предложение. 

Закритото заседание на комисията приключи на 24.01.2017 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 08.02.2017 г. 

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

участниците са следните: 

1.ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – предложението за изпълнение на поръчката – 

тегловен коефициент: 60 % 

В Техническия показател (ТП) са включени два под-показателя, както следва: 

П1 – Подход за изпълнение на поръчката – с максималната възможна стойност  60 

точки. 

П2 – Подход за управление на риска – с максималната възможна стойност 40 точки 

 

Окончателната оценка по ТП се формира по следния начин: 

ТП = П1+ П2 

 

2.ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката – тегловен коефициент: 40 % 

Комплексната оценка на офертата на участник се изчислява по посочените показатели и 

съответните им относителни тежести по следната формула: 
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КО = ТП x 60% + ФП x 40% 

Максималната възможна стойност на КО е 100 точки! 

Оценка на техническите предложения за Обособена позиция № 1: 

Участник № 1: „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Участникът е 

предложил Подход за изпълнение на поръчката и Подход за управление на риска, 

съгласно изискванията на възложителя, оценката на които е мотивирана в оценъчен лист, 

неразделна част от настоящият протокол. 

Офертата е оценена, както следва: 

Показател П1 – Подход за изпълнение на поръчката – 15 точки; 

Показател П2 – Подход за управление на риска – 10 точки. 

ТП = 15 + 10 = 25 точки 

Комисията прецени, че техническото предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията, заложени в Техническата спецификация на Възложителя, в тази 

документацията и в проекта на договор  и допуска участника до отваряне на ценовото 

предложение.                                                                                                            

Участник № 2: „Обединение „Консултанти Белоградчик”, гр. София 

Техническото предложение е попълнено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Участникът е 

предложил Подход за изпълнение на поръчката и Подход за управление на риска, 

съгласно изискванията на възложителя, оценката на които е мотивирана в оценъчен лист, 

неразделна част от настоящият протокол. 

Офертата е оценена, както следва: 

Показател П1 – Подход за изпълнение на поръчката – 57 точки; 

Показател П2 – Подход за управление на риска – 40 точки. 

ТП = 57 + 40 = 97 точки 

Комисията прецени, че техническото предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията, заложени в Техническата спецификация на Възложителя, в тази 

документацията и в проекта на договор  и допуска участника до отваряне на ценовото 

предложение.                                                                                                            

 

Оценка на техническите предложения за Обособена позиция № 2: 

Участник № 2: „Обединение „Консултанти Белоградчик”, гр. София 

Техническото предложение е попълнено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Участникът е 

предложил Подход за изпълнение на поръчката и Подход за управление на риска, 

съгласно изискванията на възложителя, оценката на които е мотивирана в оценъчен лист, 

неразделна част от настоящият протокол. 

Офертата е оценена, както следва: 
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Показател П1 – Подход за изпълнение на поръчката – 30 точки; 

Показател П2 – Подход за управление на риска – 38 точки. 

ТП = 30 + 38 = 68 точки 

Комисията прецени, че техническото предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията, заложени в Техническата спецификация на Възложителя, в тази 

документацията и в проекта на договор  и допуска участника до отваряне на ценовото 

предложение.                                                                                                            

Настоящият протокол е съставен на  02.03.2017  г. Ценовите предложения на участниците 

ще бъдат оповестени на 08.03.2017 г. в 09:00 часа в Заседателната зала на община 

Белоградчик, ул. „Княз Борис І” № 6, етаж 2. 

Приложения: 

1.Оценителен лист на участника „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София от членовете на 

комисията, а именно: 

1.1.Рени Длъгнекова – председател на комисията; 

1.2. инж. Иван Каменов – член на комисията; 

1.3. Анелия Кирилова – член на комисията; 

1.4. Ангелина Георгиева – член на комисията; 

1.5. Милена Иванова – член на комисията; 

1.6. Общ оценителен лист. 

2.Оценителен лист на участника: Обединение „Консултанти Белоградчик”, гр. 

София за Обсобена позиция № 1 от членовете на комисията, а именно: 

2.1.Рени Длъгнекова – председател на комисията; 

2.2. инж. Иван Каменов – член на комисията; 

2.3. Анелия Кирилова – член на комисията; 

2.4. Ангелина Георгиева – член на комисията; 

2.5. Милена Иванова – член на комисията; 

2.6. Общ оценителен лист. 

3.Оценителен лист на участника: Обединение „Консултанти Белоградчик”, гр. 

София за Обсобена позиция № 2 от членовете на комисията, а именно: 

3.1.Рени Длъгнекова – председател на комисията; 

3.2. инж. Иван Каменов – член на комисията; 

3.3. Анелия Кирилова – член на комисията; 

3.4. Ангелина Георгиева – член на комисията; 

3.5. Милена Иванова – член на комисията; 

3.6. Общ оценителен лист. 

Председател: …………………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

 

Членове: 1.………………..                                  2. …………………………. 

                  (инж. Иван Каменов)                                              (Ан. Кирилова) 

 

 

3………………………….                                    4. ……………………….. 

   (Ан. Георгиева)                                                                       (М. Иванова 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД) 


