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П Р О Т О К О Л  № 1  
от работата на комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. 

„Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско” 
 

На 08.06.2020 год., в изпълнение на Заповед № 09-20-192 от 08.06.2020 г. на  Кмета на Община 

Банско в 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Банско се събра комисия в 

състав: 

 

Председател:  1. Мартин Бориков – Юрисконсулт, Община Банско; 

Членове:         2. Елена Калайджиева – Мл. експерт „ОП”, Община Банско; 

                        3. Димитър Русков – Директор „ФСД“, Община Банско; 

     4. Виолета Тренчева – Мл. експерт „ТСУ”, Община Банско; 

     5. Марин Друнчилов – Специалист „ТСУ”, Община Банско. 

                  

със задача: Да разгледа, оцени и класира подадените оферти от участниците в процедура по 

реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на 

разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, 

гр. Банско”. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и представи състава на назначената комисия.  

 

Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок са подадени 2 (две) оферти. 

При приемането им, същите са регистрирани в деловодството на община Банско, върху опаковката са 

отбелязани поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на 

получаването им. 

Председателят на комисията оповести участниците по реда на получените оферти съгласно 

Регистъра, а именно: 

Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, с оферта постъпила на 

05.06.2020 г. в 13:12 часа; 

Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД,  гр. Банско, постъпила на 05.06.2020 г. в 14:06 часа. 

Членовете на Комисията, съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП попълниха 

декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществени поръчки. 

 

 На публичното заседание за отваряне на офертите за изпълнение на обществената поръчка 

присъстваха следните представители на участниците: 

 

1. Георги              Бенин – управител и съдружник в „АВОН-5” ООД; 

 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от Възложителя 

срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал.2 от ППЗОП. Представени са в запечатани, непрозрачни 

опаковки с ненарушена цялост. Върху опаковките участниците са посочили  необходимата 

информация, изискуема от Възложителя. 
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Комисията пристъпи към отварянето на офертите и проверка на съдържанието им. При 

отваряне на офертите, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП. 

 

Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София; 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, Техническо предложение, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Представени 

са два броя оптични дискове с надпис „ЕЕДОП - „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и ЕЕДОП – 

„ФАРМВИЛ” ЕАД.” 

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

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител 

на Участник № 2 да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”  на участника.  

 

Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД,  гр. Банско; 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, Техническо предложение, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Представен е 

един брой оптичен диск с надпис „ЕЕДОП - „АВОН-5” ООД; ЕЕДОП – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД.”  

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

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

След извършването на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, председателят на комисията 

закри публичната част на работата на комисията в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП. 

 

Комисията продължи работата си 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: 

 

Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София; 

1.  Участникът е представил два броя ЕЕДОП: 

1.1. От името на „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, в електронен вид, подписан на 

04.06.2020 г. с електронен подпис на Любомир Галчев – управител и Марияна Галчева – 

управител и едноличен собственик на капитала;  

1.2. От името на „ФАРМВИЛ” ЕАД, в електронен вид, подписан на 04.06.2020 г с 

електронен подпис на Румен Стоименов – представител на дружеството и член на 

Съвета на директорите.   

При прегледа на представения еЕЕДОП от името на  „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

комисията констатира следната липса на информация:  

1. В част „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА” е допусната фактическа грешка в попълнения от участника ЕЕДОП. На основание 104, 

ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, в графата „ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ” срещу „ИМЕ” следва да се попълни: „ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ; КМЕТ НА 

ОБЩИНА БАНСКО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЗОП”. 
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2. Съгласно изискванията и критериите за подбор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Участникът следва 

да притежава „Разработена и внедрена интегрирана система ISO 14001: 2015 за опазване на 

околната среда или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на 

околната среда, с предметен обхват в областта на строителството”   

Това обстоятелство следва да се декларира в Част IV, буква „Г” Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти за екологично управление.  

3. При прегледа на представения еЕЕДОП от името „ФАРМВИЛ” ЕАД – трето лице, на 

чийто капацитет участникът се позовава, комисията извърши следното: 

Ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, 

комисията извърши проверка в публично оповестената и достъпна информация, съдържаща се в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията, отразяваща актуалните данни и вписани 

обстоятелства по партидата на ФАРМВИЛ” ЕАД. При проверката се установи, че Съвета на 

директорите в дружеството се състои от Румен Стоименов, Васил Стефанов и „Аруна 

Адвайзъри” ООД. Васил Стефанов, от своя страна, е и представител на „Аруна Адвайзъри”ООД. 

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията за отстраняване се отнасят за лицата, които 

представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни 

органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно 

регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП при акционерно 

дружество са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон, който 

включва и членовете на Съвета на директорите.  

В тази връзка, ЕЕДОП на „ФАРМВИЛ” ЕАД следва да се подпише и от Васил Стефанов – 

член на Съвета на директорите на „ФАРМВИЛ” ЕАД и представител на „Аруна Адвайзъри” ООД, 

тъй като комисията установи, че предоставения ЕЕДОП е подписан само електронен подпис на 

Румен Стоименов – представител на дружеството и член на Съвета на директорите. 

  

  

Предвид гореизложеното, участникът следва в указания в края на настоящия протокол 

срок да представи нови ЕЕДОП, с които да отстрани установените липси и непълноти. 

 

Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД,  гр. Банско; 

1. Участникът е представил два броя ЕЕДОП: 

1.1. От името на „АВОН - 5” ООД, в електронен вид, подписан на 04.06.2020 г. с 

електронен подпис на Георги Бенин – управител; 

1.2. От името на „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, в електронен вид, подписан на 04.06.2020 г. с 

електронен подпис на Велко Руйков – управител и едноличен собственик на капитала; 
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Представените еЕЕДОП от участника „АВОН - 5” ООД отговарят на изискванията за 

лично състояние и съответстват с критериите за подбор, съгласно обявлението за обществена 

поръчка и документацията за участие.  

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

 

Комисията приключи проверката за съответствие с критериите за подбор на представените от 

участниците документи. 

          

На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол на 

участниците в процедурата и определя срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола, за представянето на посочените по-горе несъответствия относно личното 

състояние и критериите за подбор, ако има такива. 

 

Допълнителните документи следва да се представят в запечатана непрозрачна опаковка с 

надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в процедура – публично състезание с 

предмет: „Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” 

до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”, и изписано наименованието на участника. 

 

 

Комисията състави настоящия протокол на 11.06.2020 г.  

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  .................П.................. 

    /Мартин Бориков/ 

 

Членове:         .................П.................. 

  /Елена Калайджиева/ 

  .................П.................. 

  /Димитър Русков/  

   .................П.................. 

     /Виолета Тренчева/ 

    .................П.................. 

     /Марин Друнчилов/ 
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