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П Р О Т О К О Л   

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

критериите за подбор, поставени от възложителя  

 

На 18.04.2014 г. в 14:00 часа  комисия назначена със Заповед 233/18.04.2018 г. на Кмета на 

община Белоградчик за провеждане на открита процедура с предмет Доставка на техника 

и оборудване по проект, ,Joint initiatives and solutions in addressing emergency situations 

in the cross border area”, открита с Решение № 135 от 12.03. 2018 г. и обявена в регистъра 

на обществените поръчки на АОП под № 00287-2018-0003 в състав: 

Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант 

Членове: 

1. Антон Иванов Трифонов – Заместник кмет Община Белоградчик 

2. Инж.Будьони Кирилов Тодоров – Директор дирекция „УС и ОГ” 

3. Анелия Емилова Кирилова – Началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки”; 

4. Ангелина Иванова Георгиева – Гл.експерт „Обществени поръчки и икономическо 

развитие”; 

 

Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на получените 

оферти в процедурата.  

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

процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, неразделна част от настоящия 

протокол. 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 17.04.2018 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 

Причини за 

връщане на 

офертата 

1. 

 

„ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД  

с.Лозен 1152, Столична община 

Ул. Съединение №127 Г 

 

№1989 
17.04.2018 г. 

14.20 ч. 
няма 

2. 

 

„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” 

ЕООД 

1415 София, ул. Околовръстен 

път № 36, бизнес сграда „Перла 

Парк”, ет.3 

 

№ 1997 
17.04.2018 г. 

16.51 ч. 
няма 
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На публичното заседание присъстваше Александър Димитров Костов упълномощен 

представител на Георги Петров Атанасов – Изпълнителен директор и Явор Димитров 

Асенов – Председател на съвета на директорите на участника „Екосол Българи” АД, , 

съгласно списъка на присъствалите участници при отварянето на офертите, който е 

неразделна част от настоящият протокол. 

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.Участник № 1 „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД 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.Участник № 2 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД 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”. Пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение бе подписан и от 

упълномощения представител на  участника „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД. 

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. 

На закрито заседание проведено на  23.04.2018 г. в 10.00 часа 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: 

1.Участник № 1 „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД  

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): 

1. Участникът е представил в офертата  си подписан от лицата представляващи 

дружеството  хартиен вариант на ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 

01.04.2018 г.), във връзка с §29, т.5, б. „а” от ПЗР на ЗОП и Методическо указание на 

Агенция по обществените поръчки изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г.в офертите, подадени 

след 01.04.2018 г., Единният европейски документ за обществени поръчки се 

предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. С 

допълнително разяснение публикувано на профила на купувача Възложителят е 

дал  допълнителни указания за начините на подаване на ЕЕДОП в електронен 

вид, като е създал образец на ЕЕДОП, чрез използване на безплатна услуга на 

информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна  чрез Портала за 
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обществени поръчки, секция РОП и е-услуги и директно на следния адрес: 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en. Към направеното разяснение  са приложени два 

формата на ЕЕДОП, PDF и HML ( rar формат). След попълването електронният 

ЕЕДОП следва бъде  цифрово подписан с квалифициран електронен подпис, който да 

идентифицира лицето, което е оправомощено да направи волеизявленията, съгласно 

чл. 40, ал.1 от ППЗОП. Попълненията и подписан електронно еЕЕДОП следва да бъде 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 

01.04.2018 г.), във връзка с §29, т.5, б. „а” от ПЗР на ЗОП и Методическо указание 

на Агенция по обществените поръчки изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г участникът 

следва да представи електронен ЕЕДОП  попълнен съгласно допълнителните 

указания на Възложителя, цифрово подписан с квалифициран електронен 

подпис от лицата, които са оправомощени да направят волеизявленията, 

съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП. 

2. Участник № 2 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД 

Участникът е представил в офертата електронен ЕЕДОП, като е декларирал 

обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на 

участниците и критериите за подбор, посочен в обявлението за обществената поръчка и 

документацията за участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП 

всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и 

несъответствия. 

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 с отстранените липси и несъответствия. 

Настоящият протокол е съставен на  23.04.2018  г.  

 

 

Председател: …………(п)………….. 

                       (Рени Христова Длъгнекова) 

 

 

Членове: 1. …………(п)…………..                               2. …………(п)………….. 

                  (Антон Иванов Трифонов)                           (Инж.Будьони Кирилов Тодоров) 

 

               3…………(п)…………..                                      4. ………(п)……………….. 

            (Анелия Емилова Кирилова)                                (Ангелина Иванова Георгиева) 

 

(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) 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en

