
                                                                                                        

Проект „Благоустрояване /рехабилитация/ на уличната мрежа на с.Якимово, община Якимово“, финансиран с 

Договор № 12/07/2/0/00021 от 08.11.2017г. по Мярка М07-Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, 

Подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.“ 
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П Р О Т О К О Л  № 1 

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

 

 от дейността на комисия назначена със Заповед № 95/12.06.2018 г. на Георги Миланов 

Георгиев – Кмет на община Якимово, за отваряне, разглеждане и оценяване на получени оферти 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, с 

предмет: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ 

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО - 

ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ22 ДО ОТ312 И ОТ ОТ12 ДО ОТ56, ОБЩ. ЯКИМОВО”, 

ФИНАНСИРАН С  ДОГОВОР № 12/07/2/0/00021 ОТ 08.11.2017 Г. ПО МЯРКА М07, 

ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 

Г., открита с Решение № 5 от 05.04.2018 год. и Решение за одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна информация № 10 от 06.06.2018 год. на Георги Миланов 

Георгиев – Кмет на община Якимово, с публикувано обявление в РОП на 05.04.2018 год. и 

уникален номер в РОП на сайта на АОП 00962-2018-0004. 

 

  Днес, 12.06.2018 г. от 10:00 часа в сградата на общинска администрация Якимово, на 

адрес: с. Якимово, ул. „Европа“ № 8, ет. 2, Заседателна зала, се събра комисия съгласно 

посочената заповед № 95/12.06.2018 г.,  в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Константин Василев Владов – Заместник кмет на община Якимово 

и  

ЧЛЕНОВЕ:  

1.Борис Иванов Борисов – гл.спец.УТКР в дирекция „СИР и ТСИ“ 

2. Габриела Кирилова Тодорова – Старши счетоводител в община Якимово 

3. Инж.Иво Тонев Гаджов – външен експерт, магистър „Транспортно строителство“ 

4. Адв. Кремена Асенова Данева – външен експерт, юрист 

с определени РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Даниела Георгиева Кръстева – гл.счетоводител 

2. Светослава Александрова Славчева – гл.специалист в дирекция  „СИР и ТСИ“ 

  

 Председателят на комисията обяви, че определеният като член външен експерт – 

инж.Иво Гаджов е уведомил, непосредствено преди обявения час за начало на заседанието, че е в 

обективна невъзможност да присъства поради възникнали в последния момент логистични 

затруднения. С оглед невъзможността да бъде законосъобразно отложено заседанието на 

комисията, се взе решение същото да се проведе с участието на определения резервен член – 

Даниела Георгиева Кръстева. 

 След решаване на описаните вътрешно-организационни въпроси, Председателят на 

комисията откри заседанието в 10:15 часа и обяви начало на публичното заседание на основание 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=850162&mode=view
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=850162&mode=view
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чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата. От деловодството на 

общината с протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП бяха предадени на Председателя на комисията 

регистър на постъпилите оферти и 4 бр. (четири) броя оферти за участие в процедурата. 

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в обявения краен срок до 16:30 ч. на 

11.06.2018 г., са постъпили следните оферти: 

 

1. Участник "Мегаинвест-холд" ЕООД – с вх. № 1592 от 11.06.2018 г., в 08:55 часа 

2. Участник ДЗЗД „Пътища Якимово 2018“ - с вх. № 1594 от 11.06.2018 г., в 09:30 часа 

3. Участник „Пътинженеринг – М“АД - с вх. № 1618  от 11.06.2018 г., в 12:33 часа 

4. Участник „Нивел Строй“ ЕООД - с вх. № 1619  от 11.06.2018 г., в 13:09 часа 

 

 След запознаване със списъка с постъпилите оферти, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 На откритото публичното заседание присъства редовно упълномощен представител на 

участника „Пътинженеринг – М“ АД – като към настоящия протокол са приложени: списък на 

присъстващите лице и изрично пълномощно. 

   

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИТЕ, НЕПРОЗРАЧНИ 

ОПАКОВКИ НА ОФЕРТИТЕ, ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И ОПОВЕСТИ  

ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 1. Участник № 1 - "Мегаинвест-холд" ЕООД – с вх. № 1592 от 11.06.2018 г., в 08:55 

часа 

 Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, с опис на представените документи, както и 

отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

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

подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри". Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на Участника 

„Пътинженеринг – М“ АД, в съответствие с чл. 54, ал. 5 ППЗОП, да подпише техническото 

предложение на участника и плика "Предлагани ценови параметри".  

 

2. Участник № 2 - ДЗЗД „Пътища Якимово 2018“ - с вх. № 1594 от 11.06.2018 г., в 

09:30 часа  

Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията 

отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 

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

комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани 

ценови параметри". Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на 
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Участника „Пътинженеринг – М“ АД, в съответствие с чл. 54, ал. 5 ППЗОП, да подпише 

техническото предложение на участника и плика "Предлагани ценови параметри". 

 

3. Участник № 3 - „Пътинженеринг – М“АД - с вх. № 1618  от 11.06.2018 г., в 12:33 

часа 

 Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията 

отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 

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 разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри".  

 

4. Участник № 4 - „Нивел Строй“ ЕООД - с вх. № 1619  от 11.06.2018 г., в 13:09 часа 

 Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията 

отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 

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 разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри". Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на Участника 

„Пътинженеринг – М“ АД, в съответствие с чл. 54, ал. 5 ППЗОП, да подпише техническото 

предложение на участника и плика "Предлагани ценови параметри". 

 

След извършването на тези действия, Председателят на комисията закри публичната част 

от заседанието, като определи, че следващо заседание ще се проведе при първа възможност за 

участие на всички редовни членове от състава й. 

 

Работата на комисията приключи в 11:30 часа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Константин Василев Владов ……/п/……. 

Членове: 

1. Борис Иванов Борисов ………/п/……..    

2. Габриела Кирилова Тодорова ………/п/…..        

3. Даниела Георгиева Кръстева………/п/…….. 

4. Адв. Кремена Асенова Данева……/п/…… 

 

(*Подписи заличени на основание чл.2, ал.2 от Закона за защита на личните данни) 

 

 


