
 

1 

 

 

 

                                   ОБЩИНА   БЕЛОГРАДЧИК 
 

                             3900 гр.Белоградчик,                                                 http://www.belogradchik.bg 
                               ул. „Княз Борис І”,  №: 6                                       e-mail: kmet@belogradchik.bg                                          
                               Област Видин                     Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320 
                                                                                   

 

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 13.02.2017 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 държавни и общински 

сгради на територията на гр.Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем обособени 

позиции: Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - 

Художествена галерия“; Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация 

- Гранично полицейско управление“; Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната 

администрация - Районен съд и прокуратура“; Обособена позиция № 4 – „Сграда на 

държавната администрация - Районно /полицейско/ управление“; Обособена позиция № 

5 – „Сграда на държавната администрация - Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“; Обособена позиция № 6 – „Общински административни сгради: 

Общинска администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“, 

Обособена позиция №7  – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ «Васил 

Левски» и «Младежки дом“; Обособена позиция № 8 – „Извършване на оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни 

и общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“, открита с 

Решение № 7 от 06.01.2017 г., променено с. Решение № 64 от 27.01.2017 г.; и променено с 

Решение  № 71 от 01.02.2017 г. на кмета на община Белоградчик и пубикувано в 

регистъра на обществените поръчки обявление  № 765849 назначена със Решение № 

92/13.02.2017 год. 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. 
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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 10.02.2017 г. в деловодството на 

община Белоградчик са постъпили 8 (осем) оферти от следните участници: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника подал 

оферта 

 

Вх. № и дата и 

час на подаване 

Обособена позиция 

1. 

„Супервайзер” ЕООД, 

гр. Перник, пл. „Кракра 

Пернишки” № 1, ет. 7, 

офис 707 

 

 

 

№ 

481/30.01.2017 г. 

в 08:53 ч. 

 

За Обособена позиция № 7 „Сгради 

от образователната инфраструктура – 

НУ „Васил Левски” и „Младежки 

дом” 

 

2.  

 

„Супервайзер” ЕООД, 

гр. Перник, пл. „Кракра 

Пернишки” № 1, ет. 7, 

офис 707 

 

 

№ 

482/30.01.2017 г. 

в 08:54 ч. 

 

 

За Обособена позиция № 6 
„Общински административни сгради: 

Общинска администрация – 

Белоградчик и Помощна 

админстративна сграда” 

 

 

3.  

„Супервайзер” ЕООД, 

гр. Перник, пл. „Кракра 

Пернишки” № 1, ет. 7, 

офис 707 

 

№ 

483/30.01.2017 г. 

в 08:55 ч. 

 

За Обособена позиция № 4 „Сграда 

на държавната администрация – 

Районно (полицейско) управление” 

 

 

4.  

„Ведипема” ЕООД, гр. 

София, бул. „Черни 

връх” № 185А, к-с 

„Водолей 2, вх. 1, ап. 8” 

 

№ 

484/30.01.2017 г. 

в 08:57 ч. 

 

За Обособена позиция № 7 „Сгради 

от образователната инфраструктура – 

НУ „Васил Левски” и „Младежки 

дом” 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Строийинвестконсулт 

2013” ЕООД, с. 

Железница, ул. 

„Искърска” № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

485/30.01.2017 г. 

в 08:58 ч. 

Обособена позиция №1 – „Сграда от 

културната инфраструктура - 

Художествена галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за 

държавната администрация - 

Гранично полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на 

държавната администрация - Районен 

съд и прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на 

държавната администрация - 

Районно /полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на 

държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и 
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защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – 

„Общински административни сгради: 

Общинска администрация – 

Белоградчик и Помощна 

административна сграда“ 

Обособена позиция №7 – „Сгради 

от образователната инфраструктура – 

НУ «Васил Левски» и «Младежки 

дом“; 

6.  

 

„БГ Инжнеринг” ЕООД, 

гр. София, ж.к. 

„Младост 1” бл. 98, вх. 

Б, ет. 8, ап. 39 

 

 

№ 486/ 

30.01.2017 г. в 

09:03 ч. 

За Обособена позиция № 6 
„Общински административни сгради: 

Общинска администрация – 

Белоградчик и Помощна 

админстративна сграда” и За 

Обособена позиция № 7 „Сгради от 

образователната инфраструктура – 

НУ „Васил Левски” и „Младежки 

дом” 

 

7.   

 

 

 

 

„Технострой – 

Инвестконсулт” ЕООД, 

гр. София, ж. к. 

„Полигона” бл. 

13,(партер), пощ. К. ат. 

16, вх. 1 

 

 

 

 

 

 

№ 

488/30.01.2017 г. 

в 10:05 ч. 

Обособена позиция №1 – „Сграда от 

културната инфраструктура - 

Художествена галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за 

държавната администрация - 

Гранично полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на 

държавната администрация - Районен 

съд и прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на 

държавната администрация - 

Районно /полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на 

държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – 

„Общински административни сгради: 

Общинска администрация – 

Белоградчик и Помощна 

административна сграда“ 

Обособена позиция №7 – „Сгради 

от образователната инфраструктура – 

НУ «Васил Левски» и «Младежки 

дом“; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция №1 – „Сграда от 

културната инфраструктура - 

Художествена галерия“; 
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8.  

 

 

Обединение 

„Консултанти 

Белоградчик”, гр. 

София, ул. „Черковни” 

№ 37, ет. 2 

 

 

№ 

579/02.02.2017 г. 

в 14:25 ч. 

Обособена позиция №2 – „Сграда за 

държавната администрация - 

Гранично полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на 

държавната администрация - Районен 

съд и прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на 

държавната администрация - 

Районно /полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на 

държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – 

„Общински административни сгради: 

Общинска администрация – 

Белоградчик и Помощна 

административна сграда“ 

Обособена позиция №7 – „Сгради 

от образователната инфраструктура – 

НУ «Васил Левски» и «Младежки 

дом“; 

Обособена позиция №8 – 

„Извършване на оценка за 

съответствие на инвестиционните 

проекти – част „Енергийна 

ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на 

гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 

г.“ 

 

 

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 „Супервайзер” ЕООД, гр. Перник е представил оферта за Обособена 

позиция № 7. 

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 „Супервайзер” ЕООД, гр. Перник е представил оферта за Обособена 

позиция № 6. 

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

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

3 .Участникът „Супервайзер” ЕООД, гр. Перник е представил оферта за Обособена 

позиция № 4. 

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”. 

4.Участникът „Ведипема” ЕООД, гр. София е представил оферта за Обособена 

позиция № 7. 

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”. 

5.Участникът „Строийинвестконсулт 2013” ЕООД, гр. София е представил оферта за 

Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3, Обособена 

позиция № 4, Обособена позиция № 5, Обособена позиция № 6 и Обособена позиция № 7. 

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”. 

6.Участникът „БГ Инжнеринг” ЕООД, гр. София е представил оферта за Обособена 

позиция № 6 и Обособена позиция № 7. 

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”. 

7.Участникът „Технострой – Инвестконсулт” ЕООД, гр. София е представил оферта 

за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3, Обособена 

позиция № 4, Обособена позиция № 5, Обособена позиция № 6 и Обособена позиция № 7. 

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”. 

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

оферта за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3, 

Обособена позиция № 4, Обособена позиция № 5, Обособена позиция № 6, Обособена 

позиция № 7 и Обособена позиция № 8. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част 

на заседанието.  
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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: 

Участник № 1: „Супервайзер” ЕООД, гр. Перник 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия в представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация: 

1. Участникът не е посочил идентификациония номер в АОП на процедурата за възлагане 

на обществена поръчка. 

2. Участника не е попълнил изискуемата информация в ЕЕОДОП (образец 1) в 

съответната част, а именно:   В Част VI: Заключителни положения, отнасяща се до 

наименованието на възложителя, наименованието и референтния номер на 

обществената поръчка. 

Участникът следва да посочи идентификационния номер на процедурата в АОП, 

наименованието на възложителя, наименованието и референтния номер на обществената 

поръчка чрез представяне на ЕЕДОП (образец 1), попълнен в съответните части, а 

именно: Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя и Част VI: Заключителни положения. 

Участник № 2: „Супервайзер” ЕООД, гр. Перник 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия в представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация: 

1. Участникът не е посочил идентификациония номер в АОП на процедурата за възлагане 

на обществена поръчка. 

2. Участника не е попълнил изискуемата информация в ЕЕОДОП (образец 1) в 

съответната част, а именно:   В Част VI: Заключителни положения, отнасяща се до 

наименованието на възложителя, наименованието и референтния номер на 

обществената поръчка. 

Участникът следва да посочи идентификационния номер на процедурата в АОП, 

наименованието на възложителя, наименованието и референтния номер на обществената 

поръчка чрез представяне на ЕЕДОП (образец 1), попълнен в съответните части, а 

именно: Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя и Част VI: Заключителни положения. 

Участник № 3: „Супервайзер” ЕООД, гр. Перник 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия в представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация: 

1. Участникът не е посочил идентификациония номер в АОП на процедурата за възлагане 

на обществена поръчка. 
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2. Участника не е попълнил изискуемата информация в ЕЕОДОП (образец 1) в 

съответната част, а именно:   В Част VI: Заключителни положения, отнасяща се до 

наименованието на възложителя, наименованието и референтния номер на 

обществената поръчка. 

Участникът следва да посочи идентификационния номер на процедурата в АОП, 

наименованието на възложителя, наименованието и референтния номер на обществената 

поръчка чрез представяне на ЕЕДОП (образец 1), попълнен в съответните части, а 

именно: Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя и Част VI: Заключителни положения. 

Участник № 4: „Ведипема” ЕООД, гр. София 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия в представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация: 

В представеният ЕЕДОП (образец 1) в Част III, Раздел Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка, че се прилагат специфични 

национални основания за изключване участникът е маркирал отговор „ДА”. В следващия 

абзац от ЕЕДОП, който гласи: „В случай, че се прилага някое специфично национално 

основание за изключване и дали е предприел мерки за реабилитиране по своя 

инициатива”, участникът е маркирал отоговор „ДА” и е написал следното: „Ведипема” 

ЕООД декларира, че „Не е дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. За „Ведипема” ЕООД Не са налице обстоятелства 

на основание чл. 166, ал. 3 от ЗУТ”. От така представената информация не става ясно 

дали са налице други основания за изключване които може да бъдат предвидени в 

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, 

че се прилагат специфични национални основания за изключване. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП (образец 1), в който коректно да попълни в 

необходимата информация в Част III, Раздел Г „Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 

или възложителя на държава членка, че се прилагат специфични национални 

основания за изключване. 

Участник № 5: „Строийинвестконсулт 2013” 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 № 6: „БГ Инжнеринг” ЕООд, гр. София 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия: 
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1.Участникът е представил Опис (образец № 4), ЕЕДОП (образец № 1), Декларация за 

съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срок на валидност 

на офертата, Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани 

с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, Декларация по чл. 3, т. 8 

и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с префернциален данъчен режим, контролираните от лица и техните 

действителни собственици, Техническо предложение (образец № 2), които са подписани 

от управителя, но липсват печати на „БГ Инженеринг” ЕООД, на указаните места. 

Участникът следва да представи горепосочените документи, заверени  с печат на „БГ 

Инженеринг” 

Участник № 7: „Технострой – Инвестконсулт” 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 № 8: 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. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 

протокола, участниците за които са установени липси и несъответствия следва да 

представят  нов ЕЕДОП (образец 1) с отстранените липси и несъответствия. 

Настоящият протокол е съставен на  24.03.2017 г. в 10:00 часа.  

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) 

 


