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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 

 

На 20.09.2018 г. в 10:00 часа  комисията, назначена със Заповед № 817 /20.09.2018 год. на Кмета на 

община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет “Изпълнение на 

инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) на обект: 

„Реконструкция и рехабилитация на бул. Съединение в гр. Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37”, 

открита с Решение № 693 от 20.08.2018 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под  

№ 00287-2018-0013, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Иван Еремиев Каменов – гл. инженер и началник отдел „ТСУ и УОС” в община 

Белоградчик; 

2. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки“ в 

Община Белоградчик; 

3. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция” в община 

Белоградчик. 

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

развитие” в община Белоградчик. 

Резервни членове: 

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

развитие; 

2. Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и 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 присъства упълномощен представител на участника „ПСТ 

Видин”, гр. Видин – Светослав Митков Илиев, видно от списъка на присъстващите участници при 

отваряне на предложения за участие в настоящата обществена поръчка. 

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 18.09.2018 г. в деловодството на община 

Белоградчик са постъпили 3 (три) оферти от следните участници: 
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№ 

по 

ред 
Наименование на участника подал оферта 

 

Вх. № и дата и час на подаване 

 

 

1. 

“Техно Строй България” ООД, гр. София, бул. 

„Витоша” № 188,ет. 5, тел. 02/ 953 27 90 
№ 4573/18.09.2018 г. в 11:12 ч. 

 

2. 

„ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин, бул. „Панония” 

№ 1Б, тел. 094/605 270 
№ 4575/18.09.2018 г. в 11:36 ч. 

 

3. 

„Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца, ул. 

„28-ми октомври” № 32, тел. 092/661 545 

 

№ 4591/18.09.2018 г. в 16:14 ч. 

 

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: 

Участник № 1 “Техно Строй България” ООД, гр. София: 

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”. 

В съответствие с чл. 54, ал. 5 о т ППЗОП председателят на комисията предложи на представителя на 

участника „ПСТ Видин” ЕООД да подпише техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Представителят на участника „ПСТ Видин” ЕООД отказа да 

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

Участник № 2 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин: 

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”. 

Участник № 3 „Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца: 

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”. 

В съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП председателят на комисията предложи на представителя на 

участника „ПСТ Видин” ЕООД да подпише техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Представителят на участника „ПСТ Видин” ЕООД отказа да 

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

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 “Техно Строй България” ООД: 
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Участникът е представил в офертата си цифрово подписан 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 изискванията към 

участниците, посочени в 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. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото предложение. 

Участник № 2 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин: 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и съответствие 

с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и несъответствия:  

1. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „ПСТ Видин” ЕООД, в Част IV 

„Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, т.5 участникът 

е декларирал, че за посоченият за проектант по част „Геодезия” инж. Асен Димитров Цанков 

застрахователната сума по застрахователна полица „Професионална отговорност” за 

„Проектант” е 50 000 лева. Същото обстоятелство е посочено и в представеният цифрово 

подписан електронен ЕЕДОП за лицето инж. Асен Димитров, на чиито капацитет се позовава 

участникът. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие 

минималната застрахователната сума за „Проектант” е съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба за 

условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, за 

строежи трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ, а именно - 100 000 лв.; 

Участникът следва да представи: 

- Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „ПСТ Видин” ЕООД, в който да отстрани 

липсите и несъответствия в Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”, т.5. 

- Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Асен Димитров Цанков в който да 

отстрани установеното несъответствие в Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б 

„Икономическо и финансово състояние”, т.5.; 

Участник № 3 „Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца: 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и съответствие 

с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и несъответствия:  

1. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „Гарант 90 – Цонев и Сие” ООД  в 

Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът не е декларирал обстоятелства, 

относно извършени престъпления  по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, или 3, чл. 63, ал .1 или 2, чл. 

118, чл. 118, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона 

за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения. 

2. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Янко Милков Миленков в 

Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът не е декларирал основанията за 

изключване, съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. 

3. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Янко Милков Миленков В 

Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, поле 

5 участникът е декларирал, че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” 

за геодезия, картография и кадастър, като е посочил застрахователна сума от 30 000 лева за 

едно събитие и 60 000 лева за всички събития.  Съгласно изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие минималната застрахователната сума за „Проектант” е 

съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в 

проектирането и строителството, за строежи трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ, 

а именно - 100 000 лв. 
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4. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „Гарант 90 – Цонев и Сие” ООД  в 

Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел, В „Технически и професионални способности”, 

т.6, участникът не е посочил информация за инж. Симона Йорданова Раданова,  предложена 

за Ръковидтел на екипа, дали притежава пълна проектантска правоспособност или 

еквивалент, съгласно изискването на Възложителя. 

Участникът следва да представи: 

- Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „Гарант 90 – Цонев и Сие” ООД , в който да 

декларира липсващата информация в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка”, поле 1; 

- Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „Гарант 90 – Цонев и Сие” ООД , в който да 

декларира липсващата информация в Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел, В 

„Технически и професионални способности”, т.6; 

- Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Янко Милков Миленков в който да 

декларира липсващата информация в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка”, поле 1; 

Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, и 

Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, поле 

5. 

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 еЕЕДОП 

(образец 2) с отстранените липси и несъответствия. 

Настоящият протокол е съставен на  04.10.2018 г. в 11:30 часа.  

 

 

 

Председател: ……(П)……………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

 

 

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

                     (инж. Ив. Каменов)                                       (Ан. Кирилова) 

 

 

 

     3………(П)………………….                                 4. ……(П)………………….. 

           (М. Иванова)                                                            (Ан. Георгиева) 


