
1

¥ Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство на земеделието,  храните и горите
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ОДОБРЯВАМ: ДО

МИНИСТЪРА НАРУМЕН ПрРОЖАНОВ

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОв

Д О К Л А Д

от комисията, назначена със Заповед № РД 52-18/12.04.2017 г. на министъра на 

земеделието и храните

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените пръчки /ППЗОП/, представям на вниманието Ви настоящия доклад, 

отразяващ работата на оценителната комисия в обществена поръчка с предмет: „Услуги 

за в1звършване на технически дейности за поддържане на картата на 

възстановената собственост /КВС/ /до предоставяне поддържането на КВС на 

АГКК по реда на ЗКИР/", включваща 8 обособени позиции, както следва:

I. Оценителната комисия по цитираната обществена поръчка включва следните 

служители:

Председател: Антоанета Делева - държавен експерт в дирекция „Поземлени отношения 

и комасация" /ПОК/;

Членове:

Валентина Фурнаджиева - главен експерт в дирекция ПОК;

Таня Алексиева - главен експерт в дирекция ПОК;

Невена Ненова - главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени 

поръчки" /ПООП/;

Димитрина Маринска - главен експерт в дирекция ПООП;

Резервни членове:

Катя Велинова - старши експерт в дирекция ПОК;

Миглена Хаджийска - старши юрисконсулт в дирекция ПО'ОП;

1/ 4



Петър Димитров - старши юрисконсулт в дирекция ПООП.

В протоколи № 1, 2 и 3 от работата на оценителната комисия е описано кои 

членове на комисията са присъствали на съответното заседание.

II. Съставът на комисията е определен със Заповед № РД 52-18/12.04.2017 г., 

като сроковете, задачите и съставът й не са изменяни.

III. Работният процес протече по следния начин:

1. Получените в дирекция ПООП оферти, за участие в процедурата бяха 

предадени на председателя на комисията в началото на първото публично заседание по 

процедурата, за което бе съставен протокол.

2. Офертите бяха отворени по реда на постъпването им в министерството на 

публично заседание, в присъствието на представители на участниците. Офертите бяха 

разгледани за съответствие с критериите за подбор на три закрити заседания. 

Резултатите от работата до момента бяха обективирани в протокол № 1.

3. Комисията разгледа техническите предложения на участниците и оцени тези от 

тях, които съответстват на изискванията и условията на възложителя. Резултатите от 

работата до момента бяха обективирани в протокол № 2.

4. Комисията насрочи второ публично заседание за отваряне и оповестяване на 

ценовите предложения на допуснатите участници, за което бе публикувано съобщение в 

Профила на купувача. На определената дата, в присъствието на представители на 

участниците, публично бяха отворени и оповестени ценовите предложения на 

допуснатите участници. На закрито заседание комисията разгледа подробно ценовите 

предложения на допуснатите участници и оцени тези от тях, които съответстват на 

изискванията и условията на възложителя. Комисията направи комплексна оценка на 

допуснатите участници, на база на която изготви крайното класиране. Резултатите от 

работата бяха обективирани в протокол № 3.

IV. Участниците в процедурата са следните:

1. „ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

2. ЕТ „КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП - ГЕО"

3. „ГЕОКАДИНЖЕНЕРИНП ООД

4. „ГЕОСТРОЙПРОЕКТ' ЕООД

5. „АУТОКАД" ЕООД

6. „ГЕОБИБ" ООД

7. „ЗЕНИТ - ГЕО" ЕООД

8. „ГЕОСПЕКТРА" ЕООД

9. „СПЕЛ - 96" ООД

10. „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС" ЕООД

11. ЕТ „ПРОГЕО-ПАВЕЛ ПАВЛОВ"



12. „КАРУЕЛ" ООД

13. „ГЕОКОРП" ООД

14. „СЪРВЕЙ ГРУП" ЕООД

15. „ГЕОСАД" ЕООД

V. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от 

офертите са описани в протоколи № 1, 2 и 3 от работата на оценителната комисия.

VI. Комисията направи следното класиране:

Позиция 1: Съдебен район Брезник

Първо място: „ГЕОКАДИНЖЕНЕРИНР ООД - 100 точки

Второ място: „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС" ЕООД-73,16 точки

Позиция 2: Съдебен район Сливен

Първо място: „ГЕОКОРП" ООД - 100 точки

Второ място: „ГЕОСАД" ЕООД - 65,73 точки

Трето място: „ГЕОСПЕКТРА" ЕООД - 61,38 точки

Позиция 3: Съдебен район Златоград

Първо място: ЕТ „ПРОГЕО-ПАВЕЛ ПАВЛОВ"- 94 точки

Второ място: „ГЕОКОРП" ООД - 81,17 точки

Позиция 4: Съдебен район Търговище

Първо място: „ГЕОСАД" ЕООД - 100 точки

Позиция 5: Съдебен район Елхово

Първо място: „СПЕЛ-96" ООД - 100 точки

Второ място: „ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНП ЕООД- 88,24 точки

Позиция 7: Съдебен район Айтос

Първо място: „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС" ЕООД - 100 точки

Второ място: „СЪРВЕЙ ГРУП" ЕООД - 74,23 точки

Позиция 8: Съдебен район Пловдив

Първо място: „ГЕОКОРП" ООД -  100 точки

Второ място: „КАРУЕЛ” ООД - 91,84 точки

Трето място: „ГЕОБИБ" ООД - 66,32 точки

Четвърто място: „СПЕЛ - 96" ООД -57,53 точки

Пето място: „ЗЕНИТ - ГЕО" ЕООД - 54,94 точки

VII. Комисията прави предложение за отстраняване на следните участници:

1.„СЪРВЕЙ ГРУП" ЕООД за позиция № 1 - Съдебен район Брезник;

2. „КАРУЕЛ" ООД за позиция № 2 - Съдебен район Сливен и за позиция № 3 - 

Съдебен район Златоград;

3. ЕТ „ПРОГЕО-ПАВЕЛ ПАВЛОВ" за позиция № 2 - Съдебен район Сливен и за 

позиция №8 - Съдебен район Пловдив;



4. „ГЕОСТРОЙПРОЕКТ' ЕООД за позиция № 2 - Съдебен район Сливен;

5. ЕТ „КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП - ГЕО” за позиция № 4 - Съдебен район 

Търговище;

6.„АУТОКАД" ЕООД за позиция № 7 - Съдебен район Айтос;

VIII. Мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник са посочени на 

всеки от етапите от процедурата в съответния протокол № 1, 2 и 3 от работата на 

оценителната комисия.

IX. Комисията прави предложение за сключване на договори с класираните на 

първо място участници, а именно:

Позиция 1: Съдебен район Брезник -„ГЕОКАДИНЖЕНЕРИНГ' ООД

Позиция 2: Съдебен район Сливен- „ГЕОКОРП" ООД

Позиция 3: Съдебен район Златоград - ЕТ „ПРОГЕО-ПАВЕЛ ПАВЛОВ"

Позиция 4: Съдебен район Търговище - „ГЕОСАД” ЕООД

Позиция 5: Съдебен район Елхово - „СПЕЛ-96” ООД

Позиция 7: Съдебен район Айтос - „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС" ЕООД

Позиция 8: Съдебен район Пловдив - „ГЕОКОРП" ООД

X. Комисията прави предложение за прекратяване на процедурата в частта 

обособена позиция № 6 - Съдебен район Средец на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

а именно: не е подадена нито една оферта за участие за тази обособена позиция.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с горепосоченото, молим да приемете протоколите от работата на 

комисията. Предлагаме на Вашето внимание проект на решение за класиране и на 

уведомително писмо до участниците, както и цялата документация по обществената 

поръчка, в т. ч. протоколи № 1, 2 и 3 от работата на оценителната комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1
Антоанета,'Делева Катя Вели’ц,ова-резервен член
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Таня Алексиева
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Миглена Хаджийска-резервен член
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