
П Р О Т О К О Л  №  1  
по чл. 68, ал. 7 от ЗОП 

 
от работата на комисия назначена със Заповед № ЗОП-58/29.06.2015 г. на главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и заместник главния 
директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ за разглеждане, оценка 
и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на  

обществена поръчка с предмет „Изграждане на районен водопровод и комуникации 
във ВР 2295 - Варна“ 
 

На 29.06.2015 г. комисия, назначена със Заповед № ЗОП-58/29.06.2015 г. на 

главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и заместник 
главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Иванова – началник на отдел ИПС в главна дирекция 
„Инфраструктура на отбраната” (ГД „ИнфрО“) и 

 
ЧЛЕНОВЕ:  

1. Анета Славова – старши експерт в дирекция „Правно – нормативна дейност”; 
2. Феликс Дивлев – главен експерт в дирекция „Планиране, програмиране и 

бюджет”; 
3. инж. Петър Първанов – главен експерт в ГД „ИнфрО“; 
4. инж. Тодор Пунев – старши екперт в ГД „ИнфрО“ – резервен член съгласно 

Заповед № ЗОП-58/29.06.2015 г. 
се събра в 14.00 часа в сградата на Министерството на отбраната на ул. „Дякон 

Игнатий” №3, за да разгледа, оцени и класира получените оферти в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на районен водопровод и 
комуникации във ВР 2295 - Варна“. 

Комисията започна своята работа след получаване на списъка с получените 
оферти, подписан от главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на 

отбраната“ и заместник главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на 
отбраната“. 

След като се запознаха със Списъка на постъпилите оферти, членовете на 
комисията попълниха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 т. 2-4 и ал. 2 от 

Закона за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 327, ал. 2 и 3 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), както и по чл. 50, ал. 5 от 
Вътрешните правила, обявени с МЗ № ОХ-510/22.07.2014г. 

В срока определен от Възложителя в обявлението са получени следните оферти: 

I. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ 

№  УЧАСТНИК 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
подаване 

Час на 
подаване 

1 2 3 4 5 

1. ДЗЗД „СВК Варна“ И – 2460 25.06.2015 г. 09:54 ч. 

2. „ВЕСЕЛА“ ООД И – 2461 25.06.2015 г. 10:36 ч. 

3. „ТРЕЙС-БУРГАС“ ЕАД И – 2462 25.06.2015 г. 10:48 ч. 
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4. „СТИМЕКС“ ЕООД И – 2463 25.06.2015 г. 11:05 ч. 

5. „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД И – 2464 25.06.2015 г. 13:54 ч. 

6. „СТАТУС-Н“ ООД И – 2465 25.06.2015 г. 14:35 ч. 

7. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД И – 2466 25.06.2015 г. 15:45 ч. 

 

Обявлението е публикувано в Регистъра по обществени поръчки на 28.05.2015 

г., както и в раздела „Профил на купувача“ в сайта на Министерство на отбраната на 

адрес: http://pp.mod.bg.  

Съгласно сроковете, указани в Обявлението, участниците трябва да подадат 

офертите си в срок до 17.00 часа на 25.06.2015г. на адрес: Министерство на отбраната, 

главна дирекция „Инфраструктура на отбраната, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 3.  

След като се увериха в целостта на пликовете с офертите и че същите са 

подадени в определения срок, комисията пристъпи към работа си. 

II. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ - ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ 

На публичното заседание на комисията за отваряне на получените оферти 

присъстваха следните представители на участниците в процедурата: 

1. Весела Бириджикова – упълномощен представител на „Весела“ ООД; 

2. Радослав Ангелов – упълномощен представител на „Весела“ ООД; 

3. Ирина Петкова – упълномощен представител на обединение „Еко Строй“ 

ДЗЗД; 

4. Златко Баков – представляващ „Еко Строй“ ДЗЗД; 

5. Елина Петрунова – упълномощен представител на „Овергаз инженеринг“ АД; 

6. Захари Хайтов – представляващ „СВК Варна“ ДЗЗД. 

 

Комисията отвори офертите на участниците по реда на тяхното постъпване: 

 

1. ДЗЗД „СВК Варна“ 
При отваряне на плика с офертата на участника бяха срязани частично и 

съдържащите се в него пликове № 1, 2 и 3. С цел осигуряване тайната на ценовото 

предложение, по решение на комисията плик № 3 на участника беше запечатан, като 

при запечатването беше подписан от членовете на комисията и от един представител 

от присъстващите участници. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 

трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Документите бяха подписани и от един представител от присъстващите участници. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата, оповести 

документите, съдържащи се в плика и провери за съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.  

 

2. „ВЕСЕЛА“ ООД 
Комисията отвори плика с офертата на участника и установи, че същата 

съдържа три отделни запечатани и непрозрачни плика със съответните надписи. 

Всички членове на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена“ на 

участника. Пликът с ценовото предложение беше подписан и от един представител от 

присъстващите участници. 
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Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 

трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Председателят на комисията предложи, но присъстващите представители не се 

възползваха от правото да подпишат документите в плик № 2 на участника. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата, оповести 

документите, съдържащи се в плика и провери за съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП. 

 

3. „ТРЕЙС-БУРГАС“ ЕАД 
Комисията отвори плика с офертата на участника и установи, че същата 

съдържа три отделни запечатани и непрозрачни плика със съответните надписи. 

Всички членове на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена“ на 

участника. Пликът с ценовото предложение беше подписан и от един представител от 

присъстващите участници. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 

трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Председателят на комисията предложи, но присъстващите представители не се 

възползваха от правото да подпишат документите в плик № 2 на участника. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата, оповести 

документите, съдържащи се в плика и провери за съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.  

 

4. „СТИМЕКС“ ЕООД 
Комисията отвори плика с офертата на участника и установи, че същата 

съдържа три отделни запечатани и непрозрачни плика със съответните надписи. 

Всички членове на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена“ на 

участника. Пликът с ценовото предложение беше подписан и от един представител от 

присъстващите участници. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 

трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Председателят на комисията предложи, но присъстващите представители не се 

възползваха от правото да подпишат документите в плик № 2 на участника. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата, оповести 

документите, съдържащи се в плика и провери за съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.  

 

5. „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
Комисията отвори плика с офертата на участника и установи, че същата 

съдържа три отделни запечатани и непрозрачни плика със съответните надписи. 

Всички членове на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена“ на 

участника. Пликът с ценовото предложение беше подписан и от един представител от 

присъстващите участници. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 

трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Председателят на комисията предложи, но присъстващите представители не се 

възползваха от правото да подпишат документите в плик № 2 на участника. 
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Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата, оповести 

документите, съдържащи се в плика и провери за съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.  

 

6. „СТАТУС-Н“ ООД 
Комисията отвори плика с офертата на участника и установи, че същата 

съдържа три отделни запечатани и непрозрачни плика със съответните надписи. 

Всички членове на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена“ на 

участника. Пликът с ценовото предложение беше подписан и от един представител от 

присъстващите участници. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 

трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Председателят на комисията предложи, но присъстващите представители не се 

възползваха от правото да подпишат документите в плик № 2 на участника. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата, оповести 

документите, съдържащи се в плика и провери за съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.  

 

7. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД 
Комисията отвори плика с офертата на участника и установи, че същата 

съдържа три отделни запечатани и непрозрачни плика със съответните надписи. 

Всички членове на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена“ на 

участника. Пликът с ценовото предложение беше подписан и от един представител от 

присъстващите участници. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 

трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Документите бяха подписани и от един представител от присъстващите участници. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата, оповести 

документите, съдържащи се в плика и провери за съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.  

 

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Присъстващите представители на участниците заявиха, че 

нямат възражения и бележки по работата на комисията. 

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ И 

ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИК № 1 ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР  

На закрити заседания в периода 29.06.2015г. – 22.07.2015г. комисията извърши 

проверка на съответствието на документите и информацията, съдържащи се в плик № 

1 в офертите на участниците, съгласно критериите за подбор, поставени от 

Възложителя в Обявление за обществена поръчка и документацията за участие. 

 Комисията разгледа документите в плик № 1 по реда на постъпване на офертите 

като установи следното: 
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1. ДЗЗД „СВК Варна“ 
1.1. Декларацията за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 

ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8 от ЗОП (приложение № 6 към 
документацията за участие) не е представена от всички, лица, които представляват 

„Хайтови Сие“ OOД, участник в обединение ДЗЗД „СВК Варна“. 
1.2. Декларацията за липса на обстоятелства по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ 

(приложение № 5 към документацията за участие) не е представена от всички, лица, 

които представляват „Хайтови Сие“ OOД, участник в обединение ДЗЗД „СВК Варна“. 
Останалите документи, представени от участника ДЗЗД „СВК Варна“ са в 

съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 
 

2. „ВЕСЕЛА“ ООД 
Участникът е представил всички изискуеми документи и информация, съгласно 

обявлението за обществена поръчка и утвърдената документация за участие. 

Представените документи са в съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

  

 3. „ТРЕЙС-БУРГАС“ ЕАД 
Участникът е представил всички изискуеми документи и информация, съгласно 

обявлението за обществена поръчка и утвърдената документация за участие. 
Представените документи са в съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 
 

 4. „СТИМЕКС“ ЕООД 
Участникът е представил всички изискуеми документи и информация, съгласно 

обявлението за обществена поръчка и утвърдената документация за участие. 
Представените документи са в съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 
 

 5. „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
Участникът е представил всички изискуеми документи и информация, съгласно 

обявлението за обществена поръчка и утвърдената документация за участие. 
Представените документи са в съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

 

 6. „СТАТУС-Н“ ООД 
1.1. Декларацията за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 

ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8 от ЗОП (приложение № 6 към 
документацията за участие) не е представена от всички, лица, които представляват 

участника. 
1.2. Декларацията за липса на обстоятелства по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ 

(приложение № 5 към документацията за участие) не е представена от всички, лица, 
които представляват участника. 

1.3. В представените декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (приложение № 3 към 

документацията за участие) не са посочени публичните регистри, в които се съдържа 
информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4, както и по т. 7, 8 и 10 от образеца 

на декларация, както и компетентните органи, които са длъжни да предоставят 
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служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, както и по т. 7, 8 
и 10 от образеца на декларация. 

Останалите документи, представени от участника „СТАТУС-Н“ ООД са в 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

 7. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД 
Участникът е представил всички изискуеми документи и информация, съгласно 

обявлението за обществена поръчка и утвърдената документация за участие. 
Представените документи са в съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 
 

 Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП и следва да 
се изпрати на всички участници. 
 Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участниците могат в срок 5 работни дни от 

получаване на протокола да заменят представените документи или да представят 
нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за 

подбор. 
 На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията няма да разглежда документите в 

плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 
 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 22.07.2015 г. 
 
 

Председател: ……П...… (М. Иванова) 
 

Членове: 
 
1. ……………П………….. (А. Славова)  

 
2. ……………П………….. (Ф. Дивлев) 

 
3. ……………П………….. (инж. Т. Пунев) 

 
4. ……………П………….. (инж. П. Първанов) 


