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    ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail :  admin_varshetz @ mail.bg 

www.varshets.bg 

 

  П Р О Т О К О Л  № 1  

от работата на комисията, назначена със Заповед № 470/29.11.2019 г. на Кмета на 

Община Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

получените оферти за участие в обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. 

1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на проект на Общ устройствен план на Община 

Вършец“, открита с Решение № 434/30.10.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с 

уникален номер в РОП 00850-2019-0012. 

 

Днес 29.11.2019 г., в изпълнение на Заповед № 470/29.11.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец от 11:00 часа в заседателна зала на ІV-ти етаж, в сградата на Община Вършец, се 

събра комисия в състав: 

      Председател: Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

 

            Членове: 1. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА, ст. юрист – консулт и 

УОС“ при Об. А. – Вършец. 

            2. Пламен Милчев Стоянов – Гл. архитект на община Вършец 

                             3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – специалист „НСРК“ при Об.А.-Вършец. 
                              
                             4. Татяна Петрова – сътрудник „Европейски проекти“ при Об.А.- Вършец 

    

със задача: да отвори, разгледа и установи липсващите или некоректно представени 

документи /ако има такива/ в съответствие с критериите за подбор и личното състояние, 

представени от участниците в обществена поръчка „публично състезание“ по чл.18, ал.1, т.12 

от Закон за обществените поръчки с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен 

план на Община Вършец“ 

В определения от Възложителят срок за получаване на оферти до 17:00 ч. на 28.11.2019 г. са 

постъпили 6 (шест) оферти за участие в обществената поръчка. 

На 29.11.2019г. в 10:50 часа, председателят на комисията г-н Стефанов, получи от Даниела 

Мариева Андреева на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – 

Вършец постъпилите в Деловодството на община Вършец оферти, като се изготви протокол 

в съответствие с чл. 48, ал. 6 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

Към протокола неразделна част е и копие на Регистъра на получените оферти. 

При приемането на офертите, същите са регистрирани в деловодството на Община Вършец, 

като върху опаковките са отбелязани поредния номер, датата и часа на получаването им, 

както следва: 

 

http://www.varsnetf.bg/
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№ 

 

Наименование на участника 

Входящ номер и дата на 

подаване на офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

 

1. 

 

„Груп Арнайз Консултинг“ ООД, гр.София 

1303, ул.“Средна гора“ № 73, ет.2, ап.5 

 

№ 7000-650/27.11.2019 г. 

 

08:54 ч. 

/по ЕКОНТ/ 

 

2. 

 

„Булплан“ ООД, гр.София 1164, ул.“Добри 

Войников“ № 31, ет.2 

 

№ 7000-652/27.11.2019 г. 

 

08:58 ч. 

/по ЕКОНТ/ 

 

3. 

 

„Урба-А“ ООД, гр.Пловдив 4000, ул.“Цар 

Ивайло“ № 3 

 

№ 7000-653/27.11.2019 г. 

 

11.04 ч. 

/по ЕКОНТ/ 

 

4. 

 

ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“, гр.София 

1303, ул.“Отец Паисий“ № 47 

 

№ 7000-657/28.11.2019 г. 

 

09:03 ч. 

/по ЕКОНТ/ 

 

5. 

 

„Стоарх“ ЕООД, гр.София 1303, ул.“Отец 

Паисий“ № 47 

 

№ 7000-658/28.11.2019 г. 

 

09:06 ч. 

/по ЕКОНТ/ 

 

6. 

 

„Агора 66“ ООД, гр.София, район Лозенец 

1407, бул.“Никола Вапцаров“ № 35, ет.5, 

офис 5В 

 

№ 7000-659/28.11.2019 г. 

 

09:08 ч. 

/по ЕКОНТ/ 

 

На откритото заседание на комисията, не присъстваха участниците или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията откри заседанието, като прочете на глас Заповед № 470 от 

29.11.2019 г. на Кмета на община Вършец, както и представи на вниманието на комисията 

регистъра на получените оферти. Членовете на комисията, попълниха декларации в 

съответствие с изискването на чл. 103, ал.2 от Закона за обществени поръчки. 

Съгласно Входящия регистър, комисията пристъпи към отваряне на офертите и оповестяване 

на тяхното съдържание. 

Участник № 1 - ,,Груп Арнайз Консултинг “ ООД, гр.София 

Председателят отвори опаковката на офертата на участника, оповести съдържанието й, 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „ Предлагани ценови параметри“, 

след което трима членове от комисията подписаха Техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника. 

Участник № 2 „Булплан“ ООД, гр.София 

Председателят отвори опаковката на офертата на участника, оповести съдържанието й, 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „ Предлагани ценови параметри“, 

след което трима членове от комисията подписаха Техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника. 
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Участник № 3 „Урба-А “ ООД, гр.Пловдив 

Председателят отвори опаковката на офертата на участника, оповести съдържанието й, 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „ Предлагани ценови параметри“, 

след което трима членове от комисията подписаха Техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника. 

 
Участник № 4 ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“ гр.София  
 
Председателят отвори опаковката на офертата на участника, оповести съдържанието й, 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „ Предлагани ценови параметри“, 

след което трима членове от комисията подписаха Техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника. 

 
Участник № 5 ,, Стоарх “ ЕООД 
 

Председателят отвори опаковката на офертата на участника, оповести съдържанието й, 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „ Предлагани ценови параметри“, 

след което трима членове от комисията подписаха Техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника. 

 

Участник № 6 ,,Агора 66 “ 
 

Председателят отвори опаковката на офертата на участника, оповести съдържанието й, 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „ Предлагани ценови параметри“, 

след което трима членове от комисията подписаха Техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника. 

 

След извършването на действията съгласно чл. 54, ал. 3 и ал.4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, приключи публичната част от заседанието на комисията. 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 12.40 часа на 29.11.2019 г. Комисията взе решение да продължи своята работа 

в закрито заседание на 16.12.2019 г. от 13:00 часа. 

         -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 
 

          На 16.12.2019 г. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа. 

I. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 
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В закрито заседание, комисията разгледа по същество получените оферти: 

Участник № 1 „Груп Арнайз Консултинг “ ООД, гр.София 
 

След като се запозна, по същество, с представеният от участника на магнитен носител - 

електронно подписан от управителя - ЕЕДОП в PDF формат (по образец) не позволяващ 

корекции, комисията установи, че за декларираният Ключов експерт 7 „Недвижимо 

културно наследство“ – Юлий Кирилов Фърков, е декларирана пълна проектантска 

правоспособност валидна за 2018 г. с № 02494.  Изискването на Възложителя е експерта да 

притежава валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2019 г. 

 

На основание чл. 54, ал.9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 

чл.67, ал.5 от Закона за обществените поръчки, участникът следва в срок от пет работни дни 

от получаването на Протокол № 1 да представи ЕЕДОП за участника с  коректно попълнена 

информация, съгласно направената по-горе констатация на електронен носител в електронен 

вид, подписан с електронен подпис от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП. 

 

Участник № 2 „Булплан“ ООД, гр.София 

След като се запозна, по същество, с представеният от участника на магнитен носител - 

електронно подписан от управителя - ЕЕДОП в PDF формат (по образец) не позволяващ 

корекции, комисията установи че участника е декларирал обстоятелства в съответствие с 

критериите за подбор и личното състояние, заложени в Обявлението и  Документацията за 

обществената поръчка. 

Участник № 3 „Урба-А “ ООД, гр.Пловдив 

След като се запозна, по същество, с представеният от участника на магнитен носител - 

електронно подписан от управителя - ЕЕДОП в PDF формат (по образец) не позволяващ 

корекции, комисията установи че участника е декларирал обстоятелства в съответствие с 

критериите за подбор и личното състояние, заложени в Обявлението и  Документацията за 

обществената поръчка. 

Комисията приключи работа в 16.30 часа на 16.12.2019 г. и взе решение да 

продължи своята работа на 10.01.2020 г. от 13:00 часа. 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 
          На 10.01.2020 г. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа. 

 

Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, на останалите 

участници в обществената поръчка, както следва:  
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Участник № 4 ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“ гр.София  
 
След като се запозна, по същество, с представените 4 броя ЕЕДОП-и от участника на 

магнитен носител - електронно подписани от представляващите дружествата, като този на 

консорциума е подписан от упълномощения от другите участници в консорциума да ги 

представлява – ЕЕДОП-и в PDF формат (по образец) не позволяващи корекции, комисията 

установи, че: 

В ЕЕДОП - а на консорциума, некоректно е отбелязано в част II, раздел А „Информация за 

икономическия оператор„ - „Икономическият оператор участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? с „ДА“ като са 

посочени тримата участника, сформиращи консорциума. Това поле се попълва, само от 

участниците в обединението, в техните ЕЕДОП-и. 

В ЕЕДОП - ите на консорциума и тримата участници в консорциума, некоректно е 

отбелязано в част II, раздел А „Информация за икономическия оператор„ - „Ако е 

приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официален списък на 

одобрени икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр.съгласно 

национална квалификационна система или система за предварително класиране?“ с „ДА“. 

Комисията извърши проверка и установи, че посоченият от участника в четирите ЕЕДОП-а 

Регистър на проектантските бюра към Камара на архитектите в България и Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране не са в официалния списък на одобрените 

икономически оператори, поради което участника следва в четирите ЕЕДОП-а да посочи 

отговор „НЕ“. 

На основание чл. 54, ал.9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 

чл.67,ал.5 от Закона за обществените поръчки, участникът следва в срок от пет работни дни 

от получаването на Протокол № 1 да представи ЕЕДОП за участника с  коректно попълнена 

информация, съгласно направената по-горе констатация на електронен носител в електронен 

вид, подписан с електронен подпис от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП. 

 

Комисията приключи работа в 16.00 часа на 10.01.2020 г. и взе решение да 

продължи своята работа на 05.02.2020 г. от 13:00 часа. 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 
          На 05.02.2020 г. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа. 

 

          Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, на останалите 

участници в обществената поръчка, както следва:  
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Участник № 5 ,, Стоарх “ ЕООД, гр.София 
 

Участникът е представил на магнитен носител ЕЕДОП, в образец, който не е в съответствие с 

изискванията на Възложителя и приложените към обществената поръчка-образци. В „част 

ІІІ: Основания за изключване“ не е приложен попълнен „раздел В: Основания свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“. 

В „част ІV: Критерии за подбор“ е попълнен „раздел А:Годност“, а в „раздел В: Технически 

и професионални възможности“ са попълнени извършени услуги, без Възложителят да е 

поставил изискване за това в Обявлението и Документацията за участие в обществената 

порачка.  

В документацията на обществената поръчка, в т.17 възложителят точно и ясно е посочил, по 

какъв начин и в какъв формат, участниците следва да представят в своите оферти-ЕЕДОП. 

 

На основание чл. 54, ал.9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 

чл.67,ал.5 от Закона за обществените поръчки, участникът следва в срок от пет работни дни 

от получаването на Протокол № 1 да представи ЕЕДОП за участника с  коректно попълнена 

информация, съгласно направените по-горе констатации на електронен носител в електронен 

вид, подписан с електронен подпис от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП. 

 
Участник № 6 ,,Агора 66 “ ООД, гр.София 

 

След като се запозна, по същество, с представените 2 броя ЕЕДОП-и от участника на 

магнитен носител - електронно подписани от представляващите дружествата – ЕЕДОП-и в 

PDF формат (по образец) не позволяващи корекции, комисията установи, че: 

В ЕЕДОП - а на участника, некоректно е отбелязано в част II, раздел А „Информация за 

икономическия оператор„ - „Икономическият оператор участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? с „ДА“ като е 

посочен подизпълнител. Това поле се попълва, само в ЕЕДОП-а на подизпълнителя. 

В ЕЕДОП - а на подизпълнителя, некоректно е записано името на участника (икономически 

оператор) като „Агора“ ООД в част II, раздел А „Информация за икономическия оператор„ - 

„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

заедно с други икономически оператори?“.   

На основание чл. 54, ал.9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 

чл.67,ал.5 от Закона за обществените поръчки, участникът следва в срок от пет работни дни 

от получаването на Протокол № 1 да представи ЕЕДОП за участника с  коректно попълнена 

информация, съгласно направената по-горе констатация на електронен носител в електронен 

вид, подписан с електронен подпис от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП. 
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Комисията приключи работа в 15.25 часа на 05.02.2020 г. и взе решение да 

продължи своята работа на 26.02.2020 г. от 11:00 часа. 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 
          На 26.02.2020 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа. 

 

След извършване на горните действия, комисията взе следните решения: 

  

 

             РЕШЕНИЕ № 1  
 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, посочени в 

настоящия протокол. Документът се изпраща на всички участници в обществената поръчка в 

деня на публикуването му в профила на купувача.  

 

 

                                                                       РЕШЕНИЕ № 2  
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на който е констатирано 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или  несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, а именно:  
- Участник № 1 „Груп Арнайз Консултинг “ ООД, гр.София 

 
- Участник № 4 ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“ гр.София  

 
- Участник № 5 ,, Стоарх “ ЕООД, гр.София 
 

- Участник № 6 ,,Агора 66 “ ООД, гр.София 
 

има възможност да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получава не на оферти. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от 

посочените по чл. 54, ал. 1,  т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да 

бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или 

участника.  

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Община 

Вършец 3540, бул. „България” № 10, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, в запечатана 

непрозрачна опаковка върху която се посочват идентификацията на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон, по възможност факс и e-mail. 

 

 

РЕШЕНИЕ №  3 
 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в 

ЗОП.  
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 26.02.2020 г. в 12.30 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на 

комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал.9 от ППЗОП. 
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           Настоящият протокол се изготви на основание чл. 54, ал.7 и ал.8 от ППЗОП на 

26.02.2020 г. в 1 /един/ екземпляр, като в същият ден се изпрати по електронен път на 

участниците и се публикува в Профила на купувача на община Вършец в електронното досие 

на обществената поръчка. 

 

 
КОМИСИЯ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                Петър Ганчев Стефанов  -  ………/подпис/……. 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

               1. Антон Димитров Тошев - ……./подпис/……. 

     2. арх.Пламен М. Стоянов - ……./подпис/……. 

     3. инж. Ивайло Г. Георгиев - ….../подпис/……. 

     4. Татяна Х. Петрова         - ……../подпис/……. 

 

         *Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

 


