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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 № 58/18.04.2018 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 консултантска услуга, свързана с управление и отчитане 
на проект „Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на 
съществуващите им прилежащи тротоари, гр. Якимово, община Якимово“, финансиран по 
мярка М07, подмярка 7.2 на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“, 
открита с Решение № 3 от 27.03.2018 год. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община 
Якимово, с публикувано обявление в РОП на 27.03.2018 год. и уникален номер в РОП на 
сайта на АОП 00962-2018-0003. 
 
  Днес, 18.04.2018 г. от 10:30 часа в сградата на общинска администрация Якимово, на 
адрес: с. Якимово, ул. „Европа“ № 8, ет. 2, Заседателна зала, комисия в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Константин Василев Владов – Заместник кмет на община Якимово 
и  

ЧЛЕНОВЕ:  
1. Инж. Иван Илиев Пасков – Директор на Дирекция „СИР и ТСУ“ 
2. Габриела Кирилова Тодорова – Старши счетоводител в община Якимово 
3. Светослава Славчева – Главен специалист в Дирекция „СИР и ТСУ“ 
4. Светла Стоянова Пешина – външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП с № ВЕ-1684, правоспособен юрист; 
 
 се събра, в изпълнение на Заповед № 58/18.04.2018 г. на Георги Миланов Георгиев – Кмет 
на община Якимово, като проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, по 
отваряне на получените оферти в процедурата.  
  
 На откритото публичното заседание присъства редовно упълномощен представител на 
участника  "ЕКОНСУЛТ-11" ЕООД - Мария Христова Кръстева. 
  
 В 10:30 часа от деловодството на общината с протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП бяха 
предадени на Председателя на комисията регистър на постъпилите оферти и 2 бр. (два) броя 
оферти на участници в процедурата. 

Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията, като уведоми 
членовете ѝ, че в обявения краен срок до 16:30 ч. на 17.04.2018 г., са постъпили следните оферти: 

1. "ВР ГРУП" ООД - вх. № 1067 от 17.04.2018 г., в 15:30 часа 
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2. "ЕКОНСУЛТ-11" ЕООД - вх. № 1068 от 17.04.2018 г., в 15:45 часа 
 

 След запознаване със списъка с постъпилите оферти и обявяване на протокола, 
председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
  

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИТЕ, 
НЕПРОЗРАЧНИ ОПАКОВКИ НА ОФЕРТИТЕ, ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ 
И ОПОВЕСТИ  ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 1. Участник № 1: "ВР ГРУП" ООД - вх. № 1067 от 17.04.2018 г. 
 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, в 
съответствие с чл. 54, ал. 5 ППЗОП, да подпише техническото предложение на участника и плика 
"Предлагани ценови параметри".  
 

 2. Участник № 2: "ЕКОНСУЛТ-11" ЕООД - вх. № 1068 от 17.04.2018 г. 
 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".  

След извършването на тези действия, Председателят на комисията закри публичната 
част от заседанието, като комисията продължи своята работа при условията на закрито 
заседание, на което да се разгледат документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертите на 
участниците (по реда на постъпването им) за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

ІІ. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ 
ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ОТ КОМИСИЯТА ПРОВЕРКА 
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 1. Участник № 1. "ВР ГРУП" ООД – с вх. № на офертата 1067 от 17.04.2018 г., с ЕИК 
175249098, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район Илинден, ж.к. 
ИЛИНДЕН, ул. "ЦАР СИМЕОН" бл. 120А, ет. 5, ап. 17 

Участникът е представил следните документи: 
а) Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - 1 бр., 

оригинал; 
б) ЕЕДОП от участника и  
б-1) ЕЕДОП от Симеон Станчев 
б-2) ЕЕДОП от Методи Влъчков 
в) Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., оригинал;  
г) Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
д) Образец № 5 - Декларация за срок на валидност на офертата 
е) Декларация – Образец № 6 
Комисията, след разглеждане по същество на представените документи за доказване 

липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, констатира 
следните непълноти и/или липси, и/или несъответствия на информацията по отношение на 
участник "ВР ГРУП" ООД: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, участникът не е попълнил всички 
полета в Раздел Б: Информация за представители на икономическия оператор; 

- От попълнената информация в Част IV, раздел Б не може да се установи, че посочената 
изпълнена услуга е сходна с предмета на поръчката. 

- Участникът е декларирал, че ще включи трети лица, чиито капацитет ще бъде използван 
за изпълнение предмета на поръчката. За същите са представени ЕЕДОП-и, които не са 
електронно подписани.  

- В представения от участника ЕЕДОП не е посочено кой експерт коя позиция ще заема в 
екипа му за изпълнение предмета на поръчката. 

- Представеният ЕЕДОП не е електронно подписан. 
- В представения от експерта Методи Влъчков ЕЕДОП не е посочена информация за 

професионалния му опит и поради липса на посочване на позицията, която ще изпълнява, 
комисията не може да прецени дали същият покрива минималните изисквания съгласно 
критериите за подбор, като същият не е електронно подписан. 

- ЕЕДОП от експерта-трето лице Симеон Станчев, за когото поради липса на посочване на 
позицията, която ще изпълнява, комисията не може да прецени дали същият покрива 
минималните изисквания съгласно критериите за подбор; представеният ЕЕДОП не е електронно 
подписан. 

 
Във връзка с констатациите за формата, в която са представени от участника ЕЕДОП-и, 

комисията прави следното уточнение: С оглед промяната на ЗОП от 01.04.2018г. и въвеждането 
на задължение за представяне на електронен ЕЕДОП, на сайта на АОП са публикувани 
разяснения относно прилагането на промяната към процедури, възлагани чрез публично 
състезание. Тъй като в образеца на електронен ЕЕДОП (по образец) не може да се избере 
процедура „Публично състезание“, АОП съветва в този случаи да се подава ЕЕДОП във формат 



                                                                                                    

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.“ 

Стр. 4 от 8 

„уърд“ (word). От представените разяснения обаче не може да се направи категоричен извод за 
императивност на представяне на електронен ЕЕДОП при процедури, възлагани чрез публично 
състезание. От една страна, документи във формат „уърд“ (word) не могат да бъдат подписани с 
електронен подпис. Същевременно, участниците биха могли да форматират в последствие файла 
във формат „пдф“ (pdf) и съответно да го подпишат с електронен подпис. От друга страна, в 
указанията за участие, Възложителят е указал, че следва да се представи ЕЕДОП, подписан 
електронно. В тази връзка, комисията приема, че с оглед спазване на указанията на възложителя 
от документацията и при съобразяване на разясненията, предоставени от АОП, следва да приеме 
като редовни от страна на участника:  

1) Представяне на еЕЕДОП – електронно подписан файл, генериран през достъпната 
система на база на предоставените от възложителя образци (формат .xml и .pdf) – през сайта 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg . 

2) Представяне на еЕЕДОП – електронно подписан вариант на стандартния образец на 
единен европейски документ за обществени поръчки (попълнен във формат уърд (предоставен на 
адрес: http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,168247&_dad=portal&_schema=PORTAL), който след 
попълването и трансформирането му във формат .pdf е съответно подписан електронно. 

 
 Изискуеми документи, на основание чл. 54, ал. 8-10 от ППЗОП: 

1. ЕЕДОП от участника „ВР Груп“ ООД, с попълване на посочената като изискуема 
информация и други относими документи, по преценка на Участника, съобразно горните 
констатации (в една от формите, посочени в точки 1) и 2) );  

2. ЕЕДОП от експерта-трето лице Методи Влъчков – с попълване на посочената като 
липсваща информация; подписан съгласно изискванията за електронно предоставяне на 
ЕЕДОП, в сила от 01.04.2018г. и указанията от документацията за участие(в една от 
формите, посочени в точки 1) и 2) ). 

3. ЕЕДОП от експерта-трето лице Симеон Станчев – с попълване на посочената като 
липсваща информация; подписан съгласно изискванията за електронно предоставяне на 
ЕЕДОП, в сила от 01.04.2018г. и указанията от документацията за участие (в една от 
формите, посочени в точки 1) и 2) ). 

 
С оглед изпълнение на посочените дейности и невъзможността същия обем работа да бъде 

изпълнен и по отношение на другата оферта, по единодушно решение на комисията заседанието 
беше закрито в 15:00 часа, а следващото заседание на Комисията бе насрочено за 10.05.2018 год. 
от 10:00 часа. Протоколът за извършените действия ще бъде продължен в следващото заседание 
на комисията, подписан и обявен на участниците след пълен преглед на документите на всички 
участници в процедурата. 
 
 Днес, 10.05.2018 г. от 10:00 часа, в сградата на общинска администрация Якимово, на 
адрес: с. Якимово, ул. „Европа“ № 8, ет. 2, Заседателна зала, Комисията съгласно Заповед № 
58/18.04.2018 г. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, в редовен състав от 
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членовете си, се събра и продължи работата си по разглеждане на получените 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 консултантска услуга, свързана с управление и отчитане на проект 
„Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им 
прилежащи тротоари, гр. Якимово, община Якимово“, финансиран по мярка М07, 
подмярка 7.2 на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“, открита с 
Решение № 3 от 27.03.2018 год. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, с 
публикувано обявление в РОП на 27.03.2018 год. и уникален номер в РОП на сайта на АОП 
00962-2018-0003. 

Комисията продължи работата си с разглеждане на офертата и преценка за съответствие с 
поставените критерии за подбор на участник Участник № 2: "ЕКОНСУЛТ-11" ЕООД – с вх. 
№ на офертата 1068 от 17.04.2018 г., с ЕИК 201641121, със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1220, район Надежда, ул. "ЖОРЖ ДАНТОН" № 45. 

 
 Участникът е представил следните документи: 

а) Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - 1 бр., 
оригинал; 

б) ЕЕДОП от участника;  
б-1) ЕЕДОП от Адриана Янчина 
б-2) ЕЕДОП от Мария Кръстева 
в) Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., оригинал;  
г) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
д) Декларация за срок на валидност на офертата 
е) Декларация – Образец № 6 
ж) Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП 
з) Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката 
и) Списък на персонала, които ще бъде използван за изпълнение на поръчката  
й) Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – свободен текст, оригинал; 
к) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - свободен 
текст, оригинал; 
л) Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - свободен текст, оригинал; 
м) Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП – свободен текст, оригинал; 
н) Декларации за липса за свързаност с друг участник в процедурата – свободен текст, 

оригинал; 
о) Декларации за ангажираност - свободен текст, оригинал; 
п) Проект на договор за възлагане на обществена поръчка; 
р) Удостоверения за добро изпълнение и Сертификат, удостоверяващ приложение на 

система за управление на качеството – ISO 9001:20015 – заверени копия; 
 Комисията, след разглеждане по същество на представените документи за доказване 
липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, констатира 
следните непълноти и/или липси, и/или несъответствия на информацията:  
 По отношение на представения от участника ЕЕДОП: 
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 -   В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д) – Участникът е 
декларирал, че не може да представи удостоверение за платени социално-осигурителни вноски и 
данъци. Участникът следва да има предвид, че преди сключване на договора, в случай, че 
участникът бъде избран за изпълнител (а и по всяко друго време) участниците следва да 
представят документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и доказваща 
отсъствието на предвидените основания за отстраняване. В случая, задълженията за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на участника, или аналогични задължения, по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 
представляват задължително основание за отстраняване на участника; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, участникът не е попълнил Раздел Б: 
Информация за представители на икономическия оператор; 

- за посочените експерти в Част IV: Критерии за подбор, Буква "В": Технически и 
професионални способности от ЕЕДОП, Участникът не е декларирал къде е придобит 
изискуемият професионален опит и не е вписал информация/данни по отношение на изискуемия 
специфичен опит. Участникът не е посочил кое лице каква длъжност ще изпълнява.  

- Представеният ЕЕДОП не е електронно подписан. 
 

 По отношение на представения ЕЕДОП от Адриана Янчина: 
 - В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д) –Лицето е 
декларирало, че не може да представи удостоверение за платени социално-осигурителни вноски 
и данъци. Лицето следва да има предвид, че документите, доказващи съответствие с поставените 
критерии за подбор и отсъствие на основанията за задължително отстраняване се прилагат както 
за участника, така и за субектите, чиито капацитет ще бъде използван. Преди сключване на 
договора, в случай, че участникът бъде избран за изпълнител, следва да бъдат представени 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и доказваща отсъствието 
на предвидените основания за отстраняване и съответствие с поставените критерии за подбор. 
 - в Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно 
използването капацитета на други субекти, лицето е декларирало, че ще използва капацитета на 
други субекти. В случай, че такива лица ще бъдат използвани, то следва да бъдат представени 
отделни ЕЕДОП-и за всяко от тях; 
 - информацията в Част IV: Критерии за подбор, Буква "В": Технически и професионални 
способности от ЕЕДОП, лицето следва да декларира информация относима единствено по 
отношение на него самия. В тази част не следва да бъдат описвани и декларирани опит и 
професионална  компетентност на останалите експерти, които ще вземат участие в поръчката, 
както и опит в изпълнението на предходни обекти от самия участник; 

- Представеният ЕЕДОП не е електронно подписан. 
По отношение на представения ЕЕДОП от Мария Кръстева: 
- В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д) –Лицето е 

декларирало, че не може да представи удостоверение за платени социално-осигурителни вноски 
и данъци. Лицето следва да има предвид, че документите, доказващи съответствие с поставените 
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критерии за подбор и отсъствие на основанията за задължително отстраняване се прилагат както 
за участника, така и за субектите, чиито капацитет ще бъде използван. Преди сключване на 
договора, в случай, че участникът бъде избран за изпълнител, следва да бъдат представени 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и доказваща отсъствието 
на предвидените основания за отстраняване и съответствие с поставените критерии за подбор. 
 - в Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно 
използването капацитета на други субекти, лицето е декларирало, че ще използва капацитета на 
други субекти. В случай, че такива лица ще бъдат използвани, то следва да бъдат представени 
отделни ЕЕДОП-и за всяко от тях; 
 - информацията в Част IV: Критерии за подбор, Буква "В": Технически и професионални 
способности от ЕЕДОП, лицето следва да декларира информация относима единствено по 
отношение на него самия. В тази част не следва да бъдат описвани и декларирани опит и 
професионална  компетентност на останалите експерти, които ще вземат участие в поръчката, 
както и опит в изпълнението на предходни обекти от самия участник; 

- Представеният ЕЕДОП не е електронно подписан. 
 
Във връзка с констатациите за формата, в която са представени от участника в офертата 

му ЕЕДОП-и, комисията прави следното уточнение: С оглед промяната на ЗОП от 01.04.2018г. и 
въвеждането на задължение за представяне на електронен ЕЕДОП, на сайта на АОП са 
публикувани разяснения относно прилагането на промяната към процедури, възлагани чрез 
публично състезание. Тъй като в образеца на електронен ЕЕДОП (по образец) не може да се 
избере процедура „Публично състезание“, АОП съветва в този случаи да се подава ЕЕДОП във 
формат „уърд“ (word). От представените разяснения обаче не може да се направи категоричен 
извод за императивност на представяне на електронен ЕЕДОП при процедури, възлагани чрез 
публично състезание. От една страна, документи във формат „уърд“ (word) не могат да бъдат 
подписани с електронен подпис. Същевременно, участниците биха могли да форматират в 
последствие файла във формат „пдф“ (pdf) и съответно да го подпишат с електронен подпис. 
Същевременно, в указанията за участие, Възложителят е указал, че следва да се представи 
ЕЕДОП, подписан електронно.  

В тази връзка, комисията приема, че с оглед спазване на указанията на възложителя от 
документацията и при съобразяване на разясненията, предоставени от АОП, следва да приеме 
като редовни от страна на участника:  

1) Представяне на еЕЕДОП – електронно подписан файл, генериран през достъпната 
система на база на предоставените от възложителя образци (формат .xml и .pdf) – през сайта 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg . 

2) Представяне на еЕЕДОП – електронно подписан вариант на стандартния образец на 
единен европейски документ за обществени поръчки (попълнен във формат уърд (предоставен на 
адрес: http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,168247&_dad=portal&_schema=PORTAL), който след 
попълването и трансформирането му във формат .pdf е съответно подписан електронно. 
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Изискуеми документи, на основание чл. 54, ал. 8-10 от ППЗОП: 
 - Коригиран ЕЕДОП от участника, съгласно изискванията за електронно предоставяне на 
ЕЕДОП, в сила от 01.04.2018г. и указанията от документацията за участие и други относими 
документи, по преценка на Участника, съобразно горните констатации (в една от формите, 
посочени в точки 1) и 2) ). 
 - ЕЕДОП-и от посочените експерти-трети лица (Адриана Янчина и Мария Кръстева) - 
съгласно изискванията за електронно предоставяне на ЕЕДОП, в сила от 01.04.2018г. и 
указанията от документацията за участие (в една от формите, посочени в точки 1) и 2) ). 
 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ДОКУМЕНТИ: 

Участниците имат право да представят на комисията нов/и ЕЕДОП/и и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 
крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

Документите следва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик с надпис: 
"ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ". Посочва се наименованието на 
поръчката, участник, лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс, електронен адрес. 
Документите са представят в деловодството на община Якимово, с адрес: с. Якимово, ул. 
„Европа“ № 8, от участника или упълномощен негов представител, лично или по пощата с 
обратна разписка, или чрез куриерска служба. 

Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата 
на получаване на настоящия протокол.  

 
След извършване на тези действия, Комисията приключи своята работа в 13:30 часа на 

10.05.2018 год. Следващото заседание на комисията ще бъде проведено след изтичане на срока за 
представяне на допълнителни документи. 
 Председателят на комисията даде указания в едиин и същи ден настоящият протокол да 
бъде публикуван на официалния интернет адрес на община Якимово – раздел Профил на 
купувача и да бъде изпратен до всички участници в настоящата процедура. 

 
 Настоящият протокол бе приключен и подписан в 13:30 часа на 10.05.2018 г. от 
председателя на комисията и от нейните членове, както следва: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:…/п./….(Константин Василев Владов) 
 
Членове:1. ……/п/…....    2 ……/п/………..           
  (Инж. Иван Илиев Пасков)        (Габриела Кирилова Тодорова) 

3. …/п/……..    4. ……/п/…….. 
(Светослава Славчева)              (Светла Стоянова Пешина) 


