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П Р О Т О К О Л 

№ 1 
 

Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

във връзка с чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП) за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя от комисия назначена със Заповед № 1549/04.09.2018 година за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Поставяне на осветление на стадион „Христо 

Ботев”, гр. Враца (изграждане на осветителна система) – инженеринг 

(проектиране, авторски надзор и строителство)“, открита с Решение № 

2980/22.08.2018 година, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

22.08.2018 година с уникален номер: 00814-2018-0032. 

 

На 04.09.2018 година в 14:00 часа комисия в състав: 

Председател: 

Марио Милов, началник на Отдел „Обществени поръчки“ – Община Враца. 

 

Членове: 

1. Цветан Стойчков, главен инженер в Отдел „ Устройствено планиране и 

контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ - Община 

Враца.  

2. Христина Рангелова, главен експерт „Обществени поръчки“ в Отдел 

„Обществени поръчки“  – Община Враца. 

И в присъствието на средствата за масово осведомяване. На първото публично 

заседание на комисията не присъстваха участниците в процедурата – съгласно списъка 

на участниците присъствали на отварянето на офертите и списъка на средствата за 

масово осведомяване присъствали на отварянето на офертите, които са неразделна част 

от настоящият протокол, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП за отваряне на офертите в процедурата. 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

В срок са постъпили 3 оферти, както следва: 

 

1. Участник – “Хит“ ООД, село Първомайци,  вх.  № 2600-2875 от 28.08.2018 

година, в 10:07 часа. 

2.  Участник – ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София,  вх.  № 2600-2965 от 

03.09.2018 година, в 16:30 часа. Обединението включва следните дружества: 

„Джерамис Интернешънъл“ ЕООД, „Сименс“ ЕООД, Електрогец“ ООД и 

„Визура“ ЕООД.  

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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3. Участник – ДЗЗД “Никополис Билд“, град Гоце Делчев,  вх.  № 2600-2966 

от 03.09.2018 година, в 16:52 часа. Обединението включва следните дружества: 

„Парсек Груп“ ЕООД и „Геоком – 2000“ ООД. 

 

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят и 

членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори по реда на тяхното 

постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, както 

следва: 

 

1. Участникът “Хит“ ООД, село Първомайци 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 членовете на комисията подписаха 

техническото предложение, като членовете на комисията подписаха и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

2. Участникът ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София 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 членовете на комисията подписаха 

техническото предложение, като членовете на комисията и подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

3. Участникът ДЗЗД “Никополис Билд“, град Гоце Делчев 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 членовете на комисията подписаха 

техническото предложение, като членовете на комисията подписаха и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

След извършването на тези действия в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП 

председателят на комисията закри публичната част от работата на комисията. 

  

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното: 

 

1. Участникът “Хит“ ООД, село Първомайци е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1. 

b. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

c. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в 

електронен вид и подписан с електронен подпис. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 
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След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 

 

2. Участникът ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1. 

b. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

c. Единен европейски документ за обществени поръчки – 5 броя. 

d. Документr, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението. 

e. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 – 6 броя. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. Представеният Анекс от 29.08.2018 година към договор за създаването на 

ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София не е подписан от всички участници в 

обединението. Представени са три различни екземпляри с единични подписи от 

членовете на обединението, като подписите са положени на страница от която не става 

ясно, че е част от анекса и която може да се прикрепи към всеки друг документ, тоест 

на нея единствено са изписани имената на членовете на обединението.   

b. В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държавата членка от Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП участника не е 

декларирал информацията относно липсата или наличието на обстоятелства относими 

за участника. 

c. В точка 2 от Раздел В: Технически и професионални способности от част 

ІV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП участникът не е посочил следната информация: 

i. За Панчо Николаев Николов - Експерт „Екология и опазване на 

околната среда“ – Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с 

участие, като експерт екология и опазване на околната среда при изпълнение на СМР. 

ii. За Илиан Георгиев Костадинов - Експерт „Контрол по качеството“ – 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с контрол по 

качеството при изпълнение на СМР. 

iii. За Виктор Борисов Лазаров - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

iv. За Георги Йорданов Костадинов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

v. За Ивайло Богомилов Огнянов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

vi. За Иван Варадинов Крумов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

vii. За Ивелин Тодоров Кьосев - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

viii. За Асен Златков Бранков - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 
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ix. За Мария Методиева Стоилова - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

x. За Милен Стефанов Иванов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

xi. За Михаил Антонов Стефанов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

xii. За Николай Иванов Луканов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

xiii. За Роман Валериев Прокопов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

xiv. За Румен Георгиев Иванов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

d. В поле Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка заедно с други икономически от раздел А: Информация за 

икономическия оператор в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от 

ЕЕДОП „Симекс“ ЕООД, член на ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София не е 

посочил ролята на икономическия оператор в обединението. 

e. В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държавата членка от Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП „Симекс“ ЕООД, 

член на ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София не е декларирал информацията 

относно липсата или наличието на обстоятелства относими за дружеството. 

f. В точка 2 от Раздел В: Технически и професионални способности от част 

ІV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП „Симекс“ ЕООД, член на ДЗЗД “Органик 

Сълюшънс“, град София, който ще изпълнява СМР, съгласно Анекс към Договор за 

създаване на обединението не е посочил информация за технически лица, които ще 

участват при изпълнението на СМР. 

g. В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държавата членка от Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП „Визура“ ЕООД, 

член на ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София не е декларирал информацията 

относно липсата или наличието на обстоятелства относими за дружеството. 

h. В точка 2 от Раздел В: Технически и професионални способности от част 

ІV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП „Визура“ ЕООД, член на ДЗЗД “Органик 

Сълюшънс“, град София, който ще изпълнява проектирането, съгласно Анекс към 

Договор за създаване на обединението не е посочил информация за екипа проектанти, 

които ще участват при изпълнението на обществената поръчка. 

i. „Визура“ ЕООД, член на ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София не е 

представил ЕЕДОП по образеца, приложен в документацията за обществената поръчка. 

j. В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държавата членка от Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП „Джерамис 

Интернешънъл“ ЕООД, член на ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София не е 

декларирал информацията относно липсата или наличието на обстоятелства относими 

за дружеството. 

k. В поле Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка заедно с други икономически от раздел А: Информация за 
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икономическия оператор в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от 

ЕЕДОП „Електрогец“ ООД, член на ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София не е 

посочил ролята на икономическия оператор в обединението. 

l. В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор 

в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП „Електрогец“ ООД, 

член на ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София не е посочил данните на Валентина 

Димитрова Георгиева, Даниела Георгиева Теофанова и Вяра Георгиева Лазарова, които 

са посочени в Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 в поле лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 

дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

m. В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държавата членка от Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП „Електрогец“ ООД, 

член на ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София не е декларирал информацията 

относно липсата или наличието на обстоятелства относими за дружеството. 

n. В Анекс от 29.08.2018 година към договор за създаването на ДЗЗД 

“Органик Сълюшънс“, град София е посочено, че „Електрогец“ ООД, член на ДЗЗД 

“Органик Сълюшънс“, град София, ще отговаря за електроинсталационните дейности 

на обекта и всички свързани с това дейности, които се явяват СМР и дружеството 

следва да отговаря на поставените минимални изисквания от възложителя за 

изпълнение на СМР отнасящи се до годността /правоспособността/ за упражняване на 

професионална дейност и отнасящи се за минимални изисквания за икономическото и 

финансово състояние, както и отнасящи се за минимални изисквания за технически и 

професионални способности. 

o. ЕЕДОП представен от „Електрогец“ ООД, член на ДЗЗД “Органик 

Сълюшънс“, град София не е подписан с електронен подпис от лицата: Валентина 

Димитрова Георгиева, Даниела Георгиева Теофанова и Вяра Георгиева Лазарова, които 

са посочени в Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 в поле лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 

дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

 

3. Участникът ДЗЗД “Никополис Билд“, град Гоце Делчев е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1. 

b. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

c. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в 

електронен вид, подписан с електронен подпис – 3 броя. 

d. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението. 

e. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 – 4 броя. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. В Раздел А от част ІV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, участникът не е 

посочил информация за регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България - Първа група, 

минимум II-ра (втора) категория на „ГЕОКОМ - 2000” ООД, който ще изпълнява СМР, 

съгласно Допълнително споразумение към Договор за създаване на ДЗЗД “Никополис 

Билд“, град Гоце Делчев. 
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b. в поле 5 от Раздел В: Икономическо и финансово състояние от част ІV: 

„Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, участникът не е посочил информация за притежание 

на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и съгласно 

чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството, при следните минимални условия: Минималната застрахователна сума 

за проектирането, за строежи пета категория, съгласно чл. 137, ал.1, т. 5 от ЗУТ е 200 

000.00 (двеста хиляди лева и нула стотинки) от „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, който ще 

изпълнява проектирането, съгласно Допълнително споразумение към Договор за 

създаване на ДЗЗД “Никополис Билд“, град Гоце Делчев; Минималната 

застрахователна сума за строителството, за строежи пета категория, съгласно чл. 137, 

ал.1, т. 5 от ЗУТ е 400 000.00 (четиристотин хиляди лева и нула стотинки) от „ГЕОКОМ 

- 2000” ООД, който ще изпълнява СМР, съгласно Допълнително споразумение към 

Договор за създаване на ДЗЗД “Никополис Билд“, град Гоце Делчев. 

c. в точка 2 от Раздел В: Технически и професионални способности от част 

ІV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП участникът не е посочил следната информация: 

i. За Експерт „Екология и опазване на околната среда“ – 1 брой. 

Професионална област (квалификация): да притежава образователно-квалификационна 

степен "магистър", специалност „Екология” или „Екология и опазване на околната 

среда“, или „Системи и устройства за опазване на околната среда”, или „Горско 

стопанство“ или еквивалентни. Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, 

свързана с участие, като експерт екология и опазване на околната среда при изпълнение 

на СМР. 

ii. За Пламен Лозев Лозев - Експерт „Контрол по качеството“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с контрол по 

качеството при изпълнение на СМР. 

iii. За Инж. Марко Георгиев - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

iv. За Инж. Стойчо Митков Стойчев- Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

v. За Йордан Георгиев Жеков - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

vi. За Михаил Делчев Христозов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

vii. За Славчо Лозанов Младенов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

viii. За Васил Иванов Иванов - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

ix. За Петко Манолов Петков - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

x. За Иван Тенчев Василев - Експерт „Електроинсталации“ - 

Професионален опит: 1 (една) година опит на длъжност, свързана с участие, като 

експерт електроинсталации при изпълнение на СМР. 

xi. Минималното изискване поставено, относно Експерт 

„Електроинсталации“, от възложителя е следното: Експерт „Електроинсталации“ – 

минимум 12 броя. Участникът е представил информация само за 8 броя Експерт 

„Електроинсталации“. 
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d. В Раздел А от част ІV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП „ГЕОКОМ - 

2000” ООД, който ще изпълнява СМР, съгласно Допълнително споразумение към 

Договор за създаване на ДЗЗД “Никополис Билд“, град Гоце Делчев, не е посочил 

информация за регистрация в Централния професионален регистър на строителя 

(ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България - Първа група, минимум II-

ра (втора) категория. 

e. В поле 5 от Раздел В: Икономическо и финансово състояние от част ІV: 

„Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, „ГЕОКОМ - 2000” ООД, който ще изпълнява СМР, 

съгласно Допълнително споразумение към Договор за създаване на ДЗЗД “Никополис 

Билд“, град Гоце Делчев не е посочил информация за притежание на застраховка 

„Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и съгласно чл. 5 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството, при следните минимални условия: Минималната застрахователна сума 

за строителството, за строежи пета категория, съгласно чл. 137, ал.1, т. 5 от ЗУТ е 400 

000.00 (четиристотин хиляди лева и нула стотинки). 

f. в точка 2 от Раздел В: Технически и професионални способности от част 

ІV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП „ГЕОКОМ - 2000” ООД, който ще изпълнява 

СМР, съгласно Допълнително споразумение към Договор за създаване на ДЗЗД 

“Никополис Билд“, град Гоце Делчев не е посочил информация за технически лица, 

които ще участват при изпълнението на СМР. 

 

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

настоящия протокол участниците ДЗЗД “Органик Сълюшънс“, град София и ДЗЗД 

“Никополис Билд“, град Гоце Делчев следва да представят допълнителни документи, 

с които да отстрани установените несъответствия.  

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП копия от настоящият протокол да се 

изпратят на всички участници.  

 

Настоящият протокол е съставен на 05.09.2018 година.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Списък на участниците присъствали на отварянето на офертите. 

2. Списък на средствата за масово осведомяване присъствали на отварянето на 

офертите. 

 

 

 

Комисия в състав: 

 

Председател:    

Марио Милов   -     

 

 

Членове:     

Цветан Стойчков  -   

               

Христина Рангелова -   

              

 

 

  

 

 

ПОДПИСАНО И ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42, АЛ. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 

И  ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА 

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 



8 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 

 
 

 

 

 

 

 

 



10 

 


