
ПРОТОКОЛ   № 1 
от работата на комисия, назначена със Заповед № 6-Z18-1146/19.09.2018 г. на Кмета на 

Община Пловдив - Район „Тракия” за разглеждане и оценка на получените оферти в 

поръчка по ЗОП – събиране на оферти с обява - с предмет:                                                                                                        

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА И БЕТОНОВА НАСТИЛКА НА АЛЕИ, ДВОРНА 

КАНАЛИЗАЦИЯ  И ВХОДНА ПЛОЩАДКА  НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС”, НАХОДЯЩА СЕ В 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ТРАКИЯ” 

 

На 19.09.2018 г., в 09:00 часа в Заседателна зала на Район “Тракия” – Община 

Пловдив, Комисия назначена със Заповед № 6-Z18-1146/19.09.2018 г. на Кмета на Район 

„Тракия”, в състав: 

 

Председател:  инж. П*** Л*** – главен инженер -  „УТТИ” на Район “Тракия” 

Членове: 1. инж. Р*** К*** – главен експерт - „ПИБ” на Район “Тракия” 

                       2. К***А***-И*** – юрисконсулт  на Район “Тракия” 

         

проведе публично заседание при условията на чл. 54 от ППЗОП. 

  

Комисията започна работа в 09:00 часа, след получаване на подадените опаковки с 

офертите и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

 

На заседанието присъства само представител - пълномощник на участника  „ПАРСЕК 

ГРУП” ЕООД. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха. 

 

 Председателят на  Комисията обяви, че по данни от протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП  в определените дата и час са постъпили оферти от: 

 

1. „ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД  – вх. № 6-7000-963/18.09.2018 г., 16:17 ч. 

2. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД – вх. № 6-7000-964/18.09.2018 г., 16:37 ч. 

 

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

Констатира се, че офертите на всички участници са представени съобразно 

изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП – в запечатани и непрозрачни опаковки. След това 

се пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. Всички членове на 

комисията подписаха Техническото предложение, Ценовото предложение и анализите на 

предложените единични цени на двамата участника. На присъстващия представител на 

участника „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД  бе предложено да подпише посочените документи на 

другия участник „ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД. Пълномощникът адв. Георги Марков подписа 

само ценовото предложение. Комисията обяви единичните цени без ДДС на участниците.  

С това публичната част на заседанието приключи в 9:30 часа на 19.09.2018 г. Поради 

ангажираността на членовете  комисията взе решение да продължи работата си по 

разглеждането на документите да продължи в следващо заседание, което да се проведе на 

28.09.2018 г.  

  На 28.09.2018 г., в 08:45 часа в заседателната зала на Район „Тракия” Комисия, 

назначена със Заповед № 6-Z18-1146/19.09.2018 г. в състав: 
 

Председател:  инж. П*** Л*** – главен инженер -  „УТТИ” на Район “Тракия” 

Членове: 1. инж. Р*** К*** – главен експерт - „ПИБ” на Район “Тракия” 

                       2. К***А***-И*** – юрисконсулт  на Район “Тракия” 

         



се събра да разгледа офертите в поръчка по реда на ЗОП – събиране на оферти с обява за 

съответствието им  с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

 

 Преди да започне разглеждането на всяка оферта, комисията провери, чрез справка в 

Търговския регистър наличието на свързаност между отделни лица в процедурата, като се 

отчете императивната разпоредба на чл. 101, ал. 11, във връзка с ал. 13 от ЗОП. Свързаност 

между участниците по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не беше 

установена. 

  

1.  „ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД   
 

Разгледаха се представените от участника документи относно личното състояние и 

критериите за подбор – Представен е ЕЕДОП и Декларация – Приложение № 5 за 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В Декларацията е посочено, че 

задължените лица са  Георги Вакрилов Запрянов и Вакрил Георгиев Запрянов. 

След справката в Търговския регистър се установи, че са  Георги Вакрилов Запрянов 

и Вакрил Георгиев Запрянов са управители на дружеството и предвид декларираното в 

Декларация – Приложение № 5, само те следва да подпишат представения ЕЕДОП, като 

лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. Действително ЕЕДОП е подписан от тези лица. 

По отношение на въведените данни в ЕЕДОП се констатира следното:  

- Част ІІІ, раздели А, Б, В  - по отношение на информацията в ЕЕДОП, свързана с 

липсата на основания за задължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, от страна на участника е даден отговор на 

насочващите въпроси, свързани със съответните основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. В част 

ІІІ, раздел В, участникът е дал отговор и на насочващите въпроси, отнасящи се до 

незадължителните основания по чл. 55, ал.1 от ЗОП, но тъй като те не са изискани от 

възложителя, комисията приема тези отбелязвания като неотносими и не ги отчита 

- Част ІV, раздел А, т. 1 -  участникът е посочил данни за вписването си в 

Централния професионален регистър на строителя  на Камарата на строителите както за 

първа група, пета категория строеж (поискана от възложителя), така и за останалите групи, 

като така е посочил информация, която не е изискана от възложителя, комисията приема 

тези обстоятелства като неотносими и не ги отчита 

- Част ІV, раздел Б, т. 5 – участникът е посочил данни както за застрахователната 

полица – строител, така и за застрахователна полица - проектант, като за последната 

възложителят не е поставил изискване, с оглед на което комисията приема това отбелязване 

като неотносима и не го отчита 

- Част ІV, раздел В, т. 10 – участникът следва да отговори дали възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител изпълнение на част от поръчката и ако отговорът 

е положителен трябва да посочи в каква част /процентно изражение/ ще възложи на  

подизпълнителя 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

„ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД трябва да представи в срок от 5 работни дни от получаване 

на настоящия протокол  на подходящ оптичен носител нов ЕЕДОП с коректно 

попълнена Част ІV, раздел В, т. 10, съгласно гореизложените констатации. 

Тъй като в Част ІІІ, раздел  В, Част ІV, раздел А, т. 1 и Част ІV, раздел Б, т. 5 

участникът е посочил информация, която не е изисквана от Възложителя и счетена за 

неотносима от комисията, за прегледност, участникът може да премахне тези данни.  

 

 



2.  „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД  
 

Разгледаха се представените от участника документи относно личното състояние и 

критериите за подбор – Представен е ЕЕДОП и Декларация – Приложение № 5 за 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В Декларацията е посочено, че 

задълженото лице е Бончо Димов Бонев. 

След справката в Търговския регистър се установи, че само Бончо Димов Бонев е 

управител на дружеството и предвид декларираното в Декларация – Приложение № 5, само 

той следва да подпише представения ЕЕДОП, като лице по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

Действително ЕЕДОП е подписан от това лице. 

По отношение на въведените данни в ЕЕДОП се констатира следното: 

- Част ІІІ, раздели А, Б, В  - По отношение на информацията в ЕЕДОП, свързана с 

липсата на основания за задължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, от страна на участника е даден отговор на 

насочващите въпроси, свързани със съответните основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. В част 

ІІІ, раздел В, участникът е дал отговор и на насочващите въпроси, отнасящи се до 

незадължителните основания по чл. 55, ал.1 от ЗОП, но тъй като те не са изискани от 

възложителя, комисията приема тези отбелязвания като неотносими и не ги отчита 

- Част ІІІ, раздел Г –  съгласно изискванията на възложителя, отразени в 

документацията за участие в Раздел ІІ. Условия за участие, т.1.6, участникът трябва да 

посочи в ЕЕДОП специфичните национални основания за изключване, като декларира: 

липсата на основания за прилагане на разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, липсата на 

свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, забраната по 

чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 

и техните действителни собственици и чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имуществo, както и да посочи националните бази 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация 

- Част ІV, раздел А, т. 1 -  участникът е посочил данни за вписването си в 

Централния професионален регистър на строителя  на Камарата на строителите за първа 

група, пета категория строеж и е посочил хиперлинк към Камарата на строителите, от който 

се вижда датата на валидност на издадения от Камарата сертификат. Участникът  е посочил 

и информация за останалите групи и категории, които не са изисквани от възложителя, 

комисията приема тези обстоятелства като неотносими и не ги отчита. За прегледност 

участникът да посочи датата на валидност на издадения от Камарата сертификат за първа 

група, пета категория строеж и да премахне информацията за останалите групи и категории 

- Част ІV, раздел Б, т. 5 – участникът е посочил данни както за застрахователната 

полица – строител, така и за застрахователна полица - проектант, като за последната 

възложителят не е поставил изискване, с оглед на което комисията приема това отбелязване 

като неотносима и не го отчита 

- Част ІV, раздел В, т. 10 – участникът следва да отговори дали възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител изпълнение на част от поръчката и ако отговорът 

е положителен трябва да посочи в каква част /процентно изражение/ ще възложи на  

подизпълнителя 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, 

участникът  „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД трябва да представи в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол  на подходящ оптичен носител нов ЕЕДОП с 

коректно попълнена Част ІІІ, раздел Г, Част ІV, раздел А, т. 1 и Част ІV, раздел В, т. 

10, съгласно гореизложените констатации. 



Тъй като в Част ІІІ, раздел  В, Част ІV, раздел Б, т. 5 участникът е посочил 

информация, която не е изисквана от Възложителя и счетена за неотносима от 

комисията, за прегледност, участникът може да премахне тези данни. 

Комисията дава на участниците, при които има открити несъответствия срок от 5 

работни дни за представяне на изискваните документи, който срок започва да тече от 

получаване на настоящия протокол. Документите следва да се представят в оригинал на 

възложителя на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение” № 63. Протоколът да се изпрати 

на участниците на посочените от тях  e-mail адреси и да се публикува на Профила на 

купувача най-късно до 01.10.2018 г. включително. Второто заседание на комисията 

приключи на 28.09.2018 г. в 09:25 часа. 

Протоколът е изготвен и подписан на 28.09.2018 г. в 9:45 часа. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

   Председател: 

     (инж. П*** Л***) 

 

 

   Членове:         1. 

     (инж. Р*** К***) 

 

 

     2. 

     (К*** А***-И***) 

 

ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.  42, 

АЛ. 5 ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И ЧЛ. 23 ОТ ЗЗЛД 

 


