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рибарско пристанище – гр. Поморие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за 
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рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 
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П Р О Т О К О Л  

на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на Звено за изпълнение на 

проект (ЗИП) "Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие", 

по  проект:” Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”, 

финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007–2013г.), 

приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на 

рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки”, 

финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), публикувано обявление в АОП 

№ 620918/26.08.2014г., преписка № 00712-2014-0012., с констатациите относно 

наличието и редовността на представените документи в плик № 1. 

 

Протоколът е съставен в изпълнение на чл. 68, ал. 7 ЗОП във връзка с открита 

процедура за възлагане на обществената поръчка.  

 

Днес, 07.10.2014г. в 13:00 часа, в сградата на Община Поморие, на адрес: гр. 

Поморие, ул. „Солна“ № 5, в изпълнение на Заповед № РД-16-1000/07.10.2014 г. на 

Иван Алексиев  – Кмет на Община Поморие за провеждане на открита процедура, 

съгласно ЗОП, се проведе заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти в състав: 

Председател: 

инж. Петър Веселинов Войнов - на длъжност Директор на Дирекция  

«Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на 

проекти» в Община Поморие; 

    Квалификация: инженер по геодезия;  

Членове:  

1. Хубавина Лазарова Япаджиева – на длъжност Директор на Дирекция 

„ Правно-нормативно информационно и административно обслужване”  в Община 

Поморие, Квалификация правоспособен юрист; 

2. Нелия Тодорова Динева – външен експерт;  

Квалификация: строителен инженер; 

3.Михаил Георгиев Кондакчиев –  на длъжност мл. експерт инвеститорски 

контрол в Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост 

и управление на проекти”  в Община Поморие; 

Квалификация: строителен техник 

4.Паунка Илиева Купенова – на длъжност ст. счетоводител в Дирекция 

«Бюджет, финанси и счетоводни дейности» в Община Поморие; 

Квалификация: икономист по търговски маркетинг и мениджмънт; 
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Резервни членове: 

1 .  Кристина Младенова Демирева– на длъжност Началник отдел „ПНО” при 

Община Поморие; 

Квалификация: правоспособен юрист; 

2. Тодор Живков Тодоров – на длъжност координатор ЗИП при Община 

Поморие; 

Квалификация: бизнес администрация; 

3. Златина Йовкова Вълкова - Гедова – на длъжност счетоводител в Дирекция 

«Бюджет, финанси и счетоводни дейности» в Община Поморие; 

Квалификация: икономист – счетоводител; 

  Запечатаните пликове с офертите за участие в откритата процедура бяха 

предадени на комисията в 13:00 часа.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че в залата са всички членове на Kомисията, откри заседанието. 

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № 

РД-16-1000/07.10.2014 г. на Иван Алексиев  – Кмет на Община Поморие и със списъка 

с участниците, подали оферти за участие в процедурата от входящ регистър на 

офертите, неделима част от същата заповед.  

Предвид обстоятелството, че всички членове на Комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения.  

На заседанието на Комисията не присъстваха участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово 

осведомяване и други лица. 

Комисията направи съобразно регистъра за подадените оферти следните 

констатации: 

1. Регистрирани предложения – 3 (три) броя, както следва: 

 

№ 
Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
„БИМ консултинг” ООД, 

град София 
1 03.10.2014 г. 10. 45 часа 

2. 
Обединение„Проконсулт-

Фиделити”, град София 
2 06. 10. 2014 г. 10. 50 часа 

3. 
„КВП-Консулт”ЕООД, 

град София 
3 06 .10. 2014 г.      14. 15 часа 
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2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

4. Няма оферти, получени след определения краен срок. 

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно с имената на 

участниците в процедурата, всеки един от членовете на Комисията попълни декларация 

съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 

След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията 

пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията 

на участниците.  

 Офертите се отваряха по реда на получаването им в деловодството на 

общината, като за всяка от тях последователно се изпълниха следващите действия. 

Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика и установи 

наличието на такива при всички участници, както следва: 

- Участник „БИМ консултинг” ООД, град София – Плик № 1 „Документи за 

подбор”,  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, и Плик № 3 

„Предлагана цена”; 

 

- Участник Обединение „Проконсулт-Фиделити”, град София – Плик № 1 

„Документи за подбор”,  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, и Плик № 3 „Предлагана цена”; 

 

- Участник „КВП-Консулт”ЕООД, град София – Плик № 1 „Документи за 

подбор”,  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, и Плик № 3 

„Предлагана цена”; 

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 68, ал. 4 ЗОП трима членове на комисията 

положиха подписите си на Пликове № 3 – „Предлагана цена”.  В изпълнение 

разпоредбата на чл. 68, ал. 5 ЗОП, комисията отвори Пликове № 2 – „Предложение за 

изпълнение на поръчката” и трима от членовете й подписаха  всички документи, 

съдържащи се в него.  

След подписване на документите, съдържащи се в плик № 2, Комисията 

пристъпи към отваряне на Пликове № 1 - „Документи за подбор” и в изпълнение 

разпоредбата на чл. 68, ал. 5, изречение последно от ЗОП, оповести документите, 

съдържащи се в тях, едновременно с което провери за наличието на съответствие с 

приложения списък на документите в офертите (списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП). 

След извършването на описаните действия за всяка една оферта и 

установяването на гореизложените факти и обстоятелства, приключи публичната част от 

заседанието на комисията и Председателят й закри заседанието. 
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Комисията продължи работа в закрити заседания, проведени на 22.10.2014 г., 

24.10.2014г., 27.10.2014 г. и 04.11.2014г. 

 Комисията, в съответствие и в изпълнение на чл. 68, ал. 7 ЗОП, извърши 

проверка за съответствието на представените документи в пликове № 1 от офертите на 

участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, респ. извърши 

констатации за пълнотата на представените документи за подбор, съобразно 

изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на което 

установи следното: 

 

1. За Участник № 1 - „БИМ консултинг” ООД, град София:  

Участникът се представлява от Иво Георгиев Ганчев.  

В плик № 1 от офертата на „БИМ консултинг” ООД, град София се съдържат 

документи, подробно описани в заверен от участника опис, плик с предложение за 

изпълнение на поръчката и ценова оферта, поставени в отделни, запечатани, 

непрозрачни пликове. Комисията направи служебна проверка в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията за актуално състояние на „БИМ консултинг” ООД, 

които данни са публично достъпни по представения ЕИК. При проверка 

съответствието на представената документация с изискванията на Възложителя, 

Комисията констатира, че всички изискуеми от участника документи са представени, 

като същите са редовни от формална страна и са изпълнени всички предварително 

поставени от възложителя условия за допустимост.  

Предвид изложеното комисията допуска офертата до разглеждане на 

документите, поставени в плик № 2 от офертата на този участник.   

 

2. За участник № 2 - Обединение „Проконсулт-Фиделити”, град София: 

Членове на обединението са „Проконсулт и управление” ЕООД, гр. София и 

„Фиделити груп” ООД. Участникът е представляван от Петър Петков Петков. 

В плик № 1 от офертата на Обединение „Проконсулт-Фиделити”, град София 

се съдържат документи, подробно описани в заверен от участника опис, плик с 

предложение за изпълнение на поръчката и ценова оферта, поставени в отделни, 

запечатани, непрозрачни пликове.  

Комисията се запозна с даните относно актуално състояние на участниците в 

обединението от представеното заверено „вярно с оригинала” Удостоверение за 

актуално състояние от Агенцията по вписванията за участника в обединението 

„Проконсулт и управление” ЕООД и извадка заверена за вярност с оригинала от 

Търговския регистър при Агенция по вписванията за актуално състояние на участник в 

обединението „Фиделити груп” ООД, както и извърши служебна проверка в 

Търговския регистър. При проверка съответствието на представената документация с 

изискванията на Възложителя, Комисията констатира, че всички изискуеми от 
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участника документи са представени, като същите са редовни от формална страна и са 

изпълнени всички предварително поставени от възложителя условия за допустимост.  

Предвид изложеното комисията допуска офертата до разглеждане на 

документите, поставени в плик № 2 от офертата на този участник.   

 

3. За участник № 3 - „КВП-Консулт”ЕООД, град София: 

Участникът се представлява от Васил Арсенов Арсенов. 

В плик № 1 от офертата на „КВП-Консулт”ЕООД, град София  се съдържат 

документи, подробно описани в заверен от участника опис, плик с предложение за 

изпълнение на поръчката и ценова оферта, поставени в отделни, запечатани, 

непрозрачни пликове. Комисията направи служебна проверка в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията за актуално състояние на „КВП-Консулт” ЕООД, които 

данни са публично достъпни по представения ЕИК. При проверка съответствието на 

представената документация с изискванията на Възложителя, Комисията констатира, че 

всички изискуеми от участника документи са представени, като същите са редовни от 

формална страна и са изпълнени всички предварително поставени от възложителя 

условия за допустимост.  

Предвид изложеното комисията допуска офертата до разглеждане на 

документите, поставени в плик № 2 от офертата на този участник.   
 

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията не констатира липса 

на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя относно документите съдържащи се в плик № 1 от офертите на 

участниците, поради което настоящия протокол не следва да се изпраща до всички 

участници в процедурата. 

 

Председател: 

инж. Петър Веселинов Войнов/п/……………...……  

 

Членове:  

1. Хубавина Лазарова Япаджиева /п/…………….… 

 

2. Нелия Тодорова Динева /п/……………………… 

 

3. Михаил Георгиев Кондакчиев /п/ ………………… 

 

4. Паунка Илиева Купенова /п/ ………………………  

 

Дата: 04/11/2014г.   


