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П Р О Т О К О Л № 1 

 

На 20.07.2020 г. от 14:00 часа в община Панагюрище, Заседателна зала се проведе 

заседание  на Комисията назначена със Заповед №407 от 20.07.2020 г. на Никола Иванов 

Белишки – Кмет на община Панагюрище за извършване на подбор на участниците, разглеждане 

и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „публично 

състезание“, с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и 

строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата" - реконструкция и 

преустройство на сгради, с идентификатори - 55302.501.4945.1 и 55302.501.4945.2, ул. „Олга 

Брадистилова“, гр. Панагюрище, по процедура BG16RFOP001-1.039 “Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“- Панагюрище, 

приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ , Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, открита с Решение № 32 от 11.06.2020 г. на Кмета на община 

Панагюрище, с уникален номер в РОП на АОП 00564-2020-0015, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – юрист и икономист, външен експерт 

Членове:  

1. арх. Никола Бояджиев – старши експерт „АУТТА“, в Общинска администрация - 

Панагюрище; 

2. инж. Таня Чалъкова – главен експерт  „ОПЕП“, в Общинска администрация - 

Панагюрище; 

 

 

На публичното заседание присъстваха представители на участниците, както следва: 

1. Атанас Колев Василев – Упълномощен представител на участника ДЗЗД „Ана Мария 

Строй Груп“. 

 

Комисията, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на 

получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията откри заседанието, като обяви състава на комисията, 

дневния ред, определения срок за приключване на нейната работа и протокола по чл. 48, ал. 6 

ППЗОП. 

До 18:00 часа на 17.07.2020 год.  са  постъпили 2 броя оферти за участие в „публичното 

състезание“, а именно: 

  

№ по 

ред 

вх. №, дата, час Участник 

1. ОПЕП - 1122/ 17.07.2020 год., 11:11 ч. „КСВ Инженеринг“ ООД  

2. ОПЕП – 1123/ 17.07.2020 год., 12:58 ч. ДЗЗД „Ана Мария Строй Груп“ 

  

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки, като основания за отвод не бяха установени. 

 

I. Отваряне на офертите 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание, както следва: 
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1. Участник № 1 „КСВ Инженеринг“ ООД, с оферта вх. № ОПЕП-1122/ 17.07.2020 год., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 47 ал. 4 от ППЗОП. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Атанас Колев Василев представител на участника ДЗЗД „Ана Мария Строй Груп“ 

подписа плика с предлагани ценови параметри. 

2. Участник № 2 ДЗЗД „Ана Мария Строй Груп“, с оферта вх. № ОПЕП-1123/ 

17.07.2020 год., представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 

съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан 

прозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 47 ал. 4 от ППЗОП. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

След отваряне на офертата комисията установи, че участникът е представил прозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, през които ясно с невъоръжено око се чете 

предложената цена от участника.   

Комисията прави обоснован извод, че участникът е представил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените изисквания на Възложителя, посочени в Раздел 4. Образци и 

указания за попълването им, т. 4: Непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената. Участници, които и по какъвто начин са включили 

някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.“.   

 Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал.4 от ППЗОП ценовото предложение се поставя в 

опаковката в отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

Законодателната воля е да се препятства и най-малката възможност за предварително узнаване 

на съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на даден участник, което би 

могло да повлияе върху класирането на участниците, като цяло. Комисията прави обоснован 

извод, че в случая се касае до формално нарушение на материалния закон от страна на участника, 

което от своя страна е съществено, доколкото представлява самостоятелно основание за 

отстраняване от процедурата по смисъла на чл. 47, ал.4 от ППЗОП. 

 

Според правната норма на чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник 

трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия и 

на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 4 от ППЗОП и Документацията за 

участие, респективно т. 4 Непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от Раздел 4 Образци и указания за попълването им, комисията предлага участникът 

ДЗЗД „Ана Мария Строй Груп“, с оферта вх. № ОПЕП-1123/ 17.07.2020 год.  да бъде 

отстранен от процедурата. 

 

След извършване на всички действия съобразно законовите изисквания, приключи 

публичната част на заседанието. 



3 

 

 

В периода от 21.07.2020 г. до 11.08.2020 г., комисията проведе закрити заседания в пълен 

състав, като разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 

I. В хода на работата си Комисията констатира следното: 

1. Участник „КСВ Инженеринг“ ООД, с оферта вх. № ОПЕП-1122/ 17.07.2020 год., е 

представил следните документи: 

 - Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „КСВ Инженеринг“ ООД на електронен носител /CD/, 

електронно подписан; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) на хартиен носител; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени 

всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

 

Комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан от Красимир Вуков и Любомир Тодоров 

– Управители, но електронния подпис на Любомир Тодоров е невалиден. 

 

В еЕЕДОП  на участника „КСВ Инженеринг“ ООД 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, в 

поле Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал 

Застрахователна сума, в размер на 600 000 лв., в това число номер на полицата: № 

22319325/13121910005311 срок на валидност на застраховката – 09.12.2020 г., издадена от ЗК 

„ЛЕВ ИНС” АД 200 000 лв., BG валута – за проектиране, застрахователна полица № 

22319335/13122010003313 срок на валидност на застраховката – 20.04.2021 г., издадена от ЗК 

„ЛЕВ ИНС” АД. Участникът не е декларирал стойността на втората застраховка, както и 

вида и. 

Предвид констатираното, участникът не е доказал съответствие с предварително 

обявените изисквания на Възложителя посочени в раздел III.1.2) Икономическо  и финансово 

състояние от обявлението за поръчка и подточка 2.4.2,  от т. 2.4. Критерии за подбор от Раздел 

4. Ред и условия за провеждане от Документацията за участие. 

- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: технически и професионални способности, в  

поле: Образователна и професионална квалификация: за предложените: ръководител на 

проектантския екип - инж. Димитър Попов, арх. Младен Иванов – проектант по част 

„Архитектурна”, инж. Владимир Карапетров - проектант по част „Енергийна ефективност”, инж. 

Теодора Христова - проектант по част „ВиК”, инж. Здравко Топов - проектант по част 

„Електрическа”, инж. Ангел Кочев - проектант по част „Пожарна безопасност”, инж. Димитър 

Попов – проектант по част „План за управление на строителните отпадъци”, участникът е 

декларирал, че са участвали в изпълнението на строителни обекти, но не е декларирал 

категорията на обектите, на които е придобит опита на експертите, съгласно изискванията 

на възложителя, посочени в т. 3 от в раздел III.1.3) технически и професионални възможности 

от обявлението за поръчка и подточка 2.4.3.3, от т. 2.4.3. Минимални изисквания към 
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техническите и професионални способности от Раздел 4. Ред и условия за провеждане от 

Документацията за участие. 

- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: технически и професионални способности, в  

поле: Образователна и професионална квалификация, участникът е декларирал:  

- проектант по част „Енергийна ефективност” и проектант по част „Отопление, 

вентилация, климатизация, хладилна техника топло-и газоснабдяване” едно и също лице инж. 

Владимир Карапетров.  

 – проектант по част „План за управление на строителните отпадъци”  и проектант по 

част „План за безопасност и здраве” едно и също лице инж. Димитър Попов 

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в подточка 

2.4.3.3. от т. 2.4.3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности от 

Раздел 4. Ред и условия за провеждане от Документацията за участие -  *Едно физическо лице 

може да изпълнява функциите само на един експерт. 

 Предвид констатираното по-горе, Комисията указва на участника, че следва да 

представи допълнен ЕЕДОП с изискваща се информация в тези части, като на основание чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП може да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 

посочената в ЕЕДОП-а информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на протокол 

за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите 

за подбор, участниците могат да предоставят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 

за получаване на заявления за участие. 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на всички участници в деня 

на публикуването му в профила на купувача по електронната преписка на процедурата.  

 

Този протокол е съставен  на 11.08.2020 г.  

 

 

Председател:  
                             Невин Скендер 

 

Членове: 

 

2.     3.  

 арх. Никола Бояджиев           инж. Таня Чалъкова 


