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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 На 09.11.2016 г. от 14:00 часа се проведе публично заседание на комисия, 

назначена със Заповед № РД 52-65/09.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните, 

определена да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира подадените 

оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на правоспособен независим оценител 

и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, обособена в 

две позиции, както следва: 

      Позиция 1: Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, 

регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на 

поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията  на Решение на 

Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212(2011/C) и 

SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни 

сделки за замени на поземлени имоти в горски територии. 

   Позиция 2: Избор на независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по 

Закона за независимите оценители, които да определят справедлива пазарна стойност, 

справедлива наемна стойност на недвижими имоти и справедлива пазарна стойност при 

учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, предоставени с права на 

управление на МЗХ“. Обществената поръчка е открита с Решение № РД52-

54/10.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните, както следва:  

І. Състав на комисията: 

 Председател: Иво Коев – директор на дирекция УС; 

 Членове:  

 Невенка Иванова – началник отдел ДС в дирекция УС; 

 Диана Филева - главен юрисконсулт в дирекция ПООП; 

 Христо Рангелов- юрисконсулт  в дирекция ПООП; 

   Иво Янчев – държавен експерт в дирекция ПООП 

 На откритото заседание взеха участие всички редовни членове на комисията. Преди 

началото на заседанието и след получаване на списъка с участниците в обществената 

поръчка, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП). Преди отваряне на опаковките, съдържащи 

предложенията на участниците, комисията се запозна с утвърдената от възложителя 

документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

II. Списък на предложенията на участниците в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка, по реда на тяхното подаване в деловодството на 

Министерството на здравеопазването: 

Констатирано бе, че в определения срок са постъпили 8 (осем) предложения, както 

следва: 

1. „Виона Ко.“ ООД – рег. №10844/04.11.2016 г. в 09,35 ч. 

2. Петър Атанасов Андонов – рег. №10845/04.11.2016 г. в 13,40 ч. 

3. „Хемус Консулт“ ЕООД – рег. №10846/04.11.2016 г. в 14,40 ч 

4. „Булкарго“ ООД – рег. №10847/07.11.2016 г. в 10,15 ч. 

5. „Консулт Комерс Инженеринг - 99“ ЕООД– рег. №10848/07.11.2016 г. в 10,15 ч. 

6. „Цеси Консулт Плюс“ ООД– рег. №10849/07.11.2016 г. в 13,50 ч. 

7. „Дидо 2010“ ООД – рег. №10850/07.11.2016 г. в 13,55 ч.. 

8. “Адванс Адрес Експертни Оценки“ ЕООД – рег. №10851/07.11.2016 г. в 17,20 ч. 

 

Подадените предложения са представени в запечатани, надписани, непрозрачни 

опаковки с ненарушена цялост. Предложения, постъпили след крайния срок няма. 

 

III. Отваряне на регистрираните в деловодството запечатани непрозрачни 

опаковки, съдържащи предложенията на участниците. 

На основание на чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), при публичните действия на комисията присъстваха: 

Димитър Живков - упълномощен представител на „Цеси Консулт Плюс“ ООД и  

Николай Димитров - упълномощен представител на „Адванс Адрес Експертни 

Оценки“ ЕООД 
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Комисията отвори по реда на тяхното постъпване, предложенията на участниците, 

съдържащи се в запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и 

извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани 

ценови параметри" 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 4 и 5 от ППЗОП, трима членове на 

комисията и представител на другите участници, подписаха съдържащите се в 

предложенията на участниците, технически предложения, както и отделните запечатани 

пликове с надпис "Предлагани ценови параметри". С извършване на горните действия 

приключи публичната част от заседанието на комисията. 

IV. Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на закрити 

заседания, проведени на 9 и 10.11.2016 г. в редовния състав на комисията. 

  

1. Разглеждане документите представени от „Виона Ко.“ ООД по обособена 

позиция № 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 

Представения ЕЕДОП и документите към него отговарят на изискванията на възложителя 

и ЗОП. 

 

2. Разглеждане документите представени от Петър Атанасов Андонов по 

обособена позиция № 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 

Комисията констатира, че в представения ЕЕДОП не са попълнени раздела с информация 

относно: Използване на чужд капацитет. 

В тази връзка участника следва да представи ЕЕДОП с попълнен раздел Използване на 

чужд капацитет, при съобразяване на разпоредбата в чл. 65 и чл. 67, ал. 2 от ЗОП. 

 На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол следва да отстрани констатираните несъответствия 

или липси на информация, като представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променената и/или допълнената информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. При 

представяне на нов ЕЕДОП, участниците следва да имат предвид разпоредбата на чл. 67, 

ал. 1 от ЗОП, както и посоченото в ЕЕДОП, че следва да предоставят информация само 

когато критериите за подбор са били изисквани от възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

 

3. Разглеждане документите представени от „Хемус Консулт“ ЕООД по обособена 

позиция № 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 

Комисията констатира, че в представения ЕЕДОП липсва информация относно членовете 

на екипа за изпълнение на поръчката. 

 На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол следва да отстрани констатираните несъответствия 

или липси на информация, като представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променената и/или допълнената информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. При 

представяне на нов ЕЕДОП, участниците следва да имат предвид разпоредбата на чл. 67, 

ал. 1 от ЗОП, както и посоченото в ЕЕДОП, че следва да предоставят информация само 

когато критериите за подбор са били изисквани от възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

4. Разглеждане документите представени от „Булкарго“ ООД по обособена 

позиция № 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 

Комисията констатира, че участникът има вписани в Търговския регистър двама 

управители. Същевременно, представения ЕЕДОП е подписан само от управителя Захари 

Христов. Съгласно чл. 54, ал.2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и  7 от ЗОП се 

отнасят за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 
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решения. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.  

 На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол следва да отстрани констатираните несъответствия 

или липси на информация, като представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променената и/или допълнената информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. При 

представяне на нов ЕЕДОП, участниците следва да имат предвид разпоредбата на чл. 67, 

ал. 1 от ЗОП, както и посоченото в ЕЕДОП, че следва да предоставят информация само 

когато критериите за подбор са били изисквани от възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

  

5. Разглеждане документите представени от „Консулт Комерс Инженеринг - 99“ 

ЕООД по обособена позиция № 2, за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор. 

Комисията констатира, че в представения ЕЕДОП липсва информация относно членовете 

на екипа за изпълнение на поръчката. 

 На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол следва да отстрани констатираните несъответствия 

или липси на информация, като представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променената и/или допълнената информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. При 

представяне на нов ЕЕДОП, участниците следва да имат предвид разпоредбата на чл. 67, 

ал. 1 от ЗОП, както и посоченото в ЕЕДОП, че следва да предоставят информация само 

когато критериите за подбор са били изисквани от възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

 

6. Разглеждане документите представени от „Цеси Консулт Плюс“ ООД по 

обособени позиции №№1 и 2, за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор. 

6.1. По отношение на обособена позиция № 1, Комисията констатира, че не е представен 

ЕЕДОП. Съгласно чл. 47, ал. 9 от ППЗОП Когато участник подава оферта за повече от една 

обособена позиция, в опаковката по ал. 2 за всяка от позициите се представят поотделно 

комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове 

с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят. 

 6.2. По отношение на обособена позиция № 2, Комисията констатира, че представения 

ЕЕДОП и документите към него отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да отстрани констатираните несъответствия или липси 

на информация, като представи на комисията ЕЕДОП за позиция №1 и/или други 

документи, които съдържат променената и/или допълнената информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. При 

представяне нов ЕЕДОП, участниците следва да имат предвид разпоредбата на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, както и посоченото в ЕЕДОП, че следва да предоставят информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението.  

 

7. Разглеждане документите представени от „Дидо 2010“ ООД по обособени 

позиции №№1 и 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 

7.1. По отношение на обособена позиция № 1, Комисията констатира, че не е представен 

ЕЕДОП. Съгласно чл. 47, ал. 9 от ППЗОП Когато участник подава оферта за повече от една 

обособена позиция, в опаковката по ал. 2 за всяка от позициите се представят поотделно 

комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове 

с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят. 

7.2. По отношение на обособена позиция № 2, Комисията констатира, че представения 

ЕЕДОП и документите към него отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. 
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На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол следва да отстрани констатираните несъответствия 

или липси на информация, като представи на комисията нов ЕЕДОП за позиция №1 и/или 

други документи, които съдържат променената и/или допълнената информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за 

участие. При представяне на ЕЕДОП, участниците следва да имат предвид разпоредбата 

на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, както и посоченото в ЕЕДОП, че следва да предоставят 

информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възложителя в 

обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

 

8. Разглеждане документите представени от “Адванс Адрес Експертни Оценки“ 

ЕООД по обособена позиция № 2, за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор. 

Комисията констатира, че участникът има вписани в Търговския регистър двама 

управители. Същевременно, представения ЕЕДОП е подписан само от управителя Ценка 

Божилова. Съгласно чл. 54, ал.2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се 

отнасят за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. 

 На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да отстрани констатираните несъответствия или липси 

на информация, като представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променената и/или допълнената информация. Допълнително предоставената 

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

срок за получаване на оферти или заявления за участие. При представяне на нов ЕЕДОП, 

участниците следва да имат предвид разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, както и 

посоченото в ЕЕДОП, че следва да предоставят информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възложителя в обявлението, или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението.  

 

Участниците следва да представят изисканите от комисията документи в срок от 5 

работни дни, всеки работен ден до 17:30 ч. на посочения в документацията за участие 

адрес, в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Избор на правоспособен независим 

оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите 

оценители, обособена в две позиции“ от 

участник:……………………………………(изписва се наименованието на участника). 

 Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

или заявления за участие.  

Настоящия протокол се състави на 14.11.2016 г.  

 Състав на комисията: 

 Председател: /П/ 

 

 Членове:  

 Невенка Иванова /П/ 

 

 

 Диана Филева /П/ 

 

 

 Христо Рангелов/П/ 

 

 

   Иво Янчев /П/ 

 


