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ПРОТОКОЛ  
по чл.181, ал.4 от ЗОП 1 

 

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането 

на офертите в процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на 

Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ 

ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с Решение на възложителя № 14 

от 23.08.2019 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2019-0009 и публикувано заедно с одобрените с него 

обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на 

възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2793 

 

Част I: Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на 

работа на комисията. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, 

както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й. 

 

1. За извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите 

със заповед на кмета на община Смолян № ОП-24/16.09.2019г.е назначена комисия 

(наричана по-долу за краткост „Комисия/Комисията“) в следния състав: 

     

Председател:  

Любомир Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян 

Членове: 

Боряна Чавдарова – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП“ в община Смолян 

Десислава Сюрджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП“ в община Смолян, 

 

2. В хода на работа на Комисията не са правени промени в състава й. 

                                                           
1 Съгласно разпоредбата на §131, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 83 от 

2019 г., в сила от 1.11.2019 г.) за настоящата обществена поръчка се прилага редът 

за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г.. При позоваването на разпоредби от 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила до 

1.11.2019 г.. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2793
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3. От възложителя не е/са издавана/и заповед/и, с която/които се изменят 

сроковете и  задачите на Комисията. 

 

Част II: Участници в процедурата. 

 

В срока за подаване на оферти са регистрирани 3/три/ оферти, както следва: 

 

- "ВИЗЬОР" ООД 

- "ПИ ЕС ПИ" ЕООД 

- "ХАЙТЕК" ООД 

 

 

Част III: Кратко описание на работния процес, описващ предложенията на 

комисията за вземане на решение от възложителя. Действия, свързани с отваряне, 

разглеждане и оценяване на всяка от офертите, когато е приложимо. Класиране на 

участниците, когато е приложимо. Предложение за отстраняване на участници, 

когато е приложимо. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки участник, 

когато е приложимо. Предложение за сключване на договор с класирания на 

първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното 

правно основание, когато е приложимо. Описание на представените мостри и/или 

снимки, когато е приложимо. 

 

Съгласно предварително изготвен от председателя на Комисията и одобрен от 

членовете й график се  проведоха заседания от работата на Комисията, резултатите от 

които са обективирани, както следва: 

 

Първо заседание. 

На 16.09.2019 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 

12, Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки, включващи отваряне, констатиране на 

наличието и редовността на офертите и оповестяване на тяхното съдържание, при което 

бяха извършени следните действия: 

 

1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се 

състави протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; номер, 

дата и час на получаване; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се 

подписа от предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и 

протокола по предходния пункт. 

 

3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  
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4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и 

получените оферти следните констатации:  

4.1. Регистрирани предложения – 3 /три/ оферти, както следва: 

 

 
 

№ по 

ред 

 
 

Наименование на участника 

 

Регистрационен 

номер на 

офертата 

 

Дата и час на 

получаване на 

офертата 

1.  

"ВИЗЬОР" ООД  

ЕИК: 126735378, Седалище и адрес на управление: 

гр. Хасково 6300, бул. „Илинден“№ 77  ет.2 ап.2;  

адрес за кореспонденция: гр. Хасково 6300, ул. 

„Независимост“ № 1, 

тел.: 0888803866, 0888590895, електронна поща: 

adobrev@abv.bg, zldobreva@abv.bg    

 

 

 

ДЛ008749 

 

 

 

 

13.09.2019 г. 

11,10 часа 

2. "ПИ ЕС ПИ" ЕООД  

ЕИК: 175245413, Седалище и адрес на управление: 

гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски 

ливади, ул. Околовръстен път № 9, 

тел.: 02/9832254, факс 02/9831997; електронна поща: 

office.pto@holding-pis.com  

 

 

ДЛ008753 

 

 

 

 

 

13.09.2019 г. 

11,26 часа 

3. "ХАЙТЕК" ООД 

ЕИК: 175054432, Седалище и адрес на управление: 

гр. София 1303, район р-н Възраждане 

ул. “Одрин”, № 154, офис 1 

тел.: 0885117477, 02/4715331; електронна поща: 

office@haiteck.eu   

 

 

ДЛ008779 

 

 

 

 

13.09.2019 г. 

16,24 часа 

 
4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 
5. При отварянето на офертата присъстваше следният представител на участник: 

Христо Ставракев - пълномощник на управителя на "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, като 

представители на останалите участници и на средствата за масово осведомяване не 

присъстваха. Обстоятелствата във връзка присъстващи лица бяха удостоверени в Списък 

на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на 

офертите. 

6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи 

се в предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им 

в деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следните действия: 

председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 

съдържанието на офертата и провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като такъв се установи в офертата; 

трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, като комисията предложи на присъстващия 

представител на участник да подпише техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“  на другите участници, което право не беше 

използвано. 

mailto:adobrev@abv.bg
mailto:zldobreva@abv.bg
mailto:office.pto@holding-pis.com
mailto:office@haiteck.eu
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7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи 

работата си в закрито заседание. 

 

Второ заседание. 

На 13.01.2020 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 

12, Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.7-11 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи 

разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което 

бяха извършени следните действия: 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

включително установяване на наличието на липси, непълноти или несъответствия на 

информацията, както и нередовности или фактически грешки: 

 

1.1. "ВИЗЬОР" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи (на хартиен 

носител) и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

единствено на хартиен носител, без да е спазил задължението Единният европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) да е представен в електронен вид 

съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от ПЗР на ЗОП, в сила 

от 1 април 2018 г., като поради неприложимостта им не са представени документи 

за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за 

създаване на обединение.  

      Участникът е приложил представения към документацията за участие образец на 

ЕЕДОП, който е попълнен, разпечатан, положени са подписи от двамата управители и 

печат на дружеството и е приложен на хартиен носител към пакета документи за участие 

в процедурата, но не е цифрово подписан от задължените лица и приложен на подходящ 

оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

     Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., Единният европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в 

електронен вид. 

Начинът за предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан от задължените лица и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. 
 При преглед на съдържанието на така представения на хартиен носител от участника 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, комисията установи, 

че същият съдържа данни удостоверяващи: 

 Съответствието на участника с част от изискванията към личното състояние 

на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 
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поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, (с изключение на част от изискванията по чл.54, ал.1, т.1 

и 6 от ЗОП, а именно: - осъждания за престъпления по чл.194-208, чл.213а-

217, чл.219-252, чл.254а-255а и чл.256-260 от Наказателния кодекс /чл.54, ал.1, 

т.1 от ЗОП/; - нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, 

чл.228, ал.3 от Кодекса на труда или на чл.13, ал.1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност /чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП/)като изрично е 

декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не са налице 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 (с посочените изключения по 

чл.54, ал.1, т.1 и 6 от ЗОП) и чл.55, ал.1 от ЗОП.; 

 Съответствието на участника с критериите за подбор, закрепени в поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – 

критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а 

именно: - Да е изпълнил през последните 3 /словом: три/ години от датата на 

подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката, а именно: доставка/доставки на дървесни пелети (респ. на 

други горива, произведени на базата на дърва и/или отпадъци от селското 

стопанство, и/или еквивалентни) в общ обем от минимум 700 /словом: 

седемстотин/ тона – в Част ІV, раздел В, т.1б от представения на хартиен 

носител Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал опит при осъществяване на доставки, идентични и 

сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Доставка на дървесни пелети - 

121,600 тона за ОУ „Елин Пелин“ гр. Бургас, изпълнени в периода 

01.01.2017г. – 31.12.2018 г.; 2. Доставка на дървесни пелети - 103,230 тона за 

СУ „Константин Петканов“ гр. Бургас, изпълнени в периода 01.01.2017г. – 

31.12.2018 г.; 3. Доставка на дървесни пелети - 69,150 тона за ДГ „Морска 

звезда“ гр. Бургас, изпълнени в периода 01.01.2017г. – 31.12.2018 г.; 4. 

Доставка на дървесни пелети - 161,700 тона за Община Харманли, изпълнени 

в периода 01.01.2017г. – 31.08.2019 г.; 5. Доставка на дървесни пелети - 

248,750 тона за „Анмар“ООД, изпълнени в периода 01.01.2017г. – 31.12.2018 

г.; 6. Доставка на дървесни пелети - 850,200 тона за „Чолаков“ЕООД, 

изпълнени в периода 01.01.2017г. – 31.08.2019 г.; 7. Доставка на дървесни 

пелети - 468,250 тона за Община Смолян, изпълнени в периода 01.01.2018г. – 

31.08.2019 г.; 8. Доставка на дървесни пелети - 71,400 тона за Община Мадан, 

изпълнени в периода 01.01.2018г. – 31.12.2018 г.; 9. Доставка на дървесни 

пелети - 132,300 тона за „Рудметал“АД, изпълнени в периода 01.01.2018г. – 

31.12.2018 г.; 10. Доставка на дървесни пелети - 164,000 тона за 

„С.Б.Макс“ООД, изпълнени в периода 01.01.2019г. – 31.08.2019 г.  

 Представеният от участника Единен европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/ не съдържа данни, удостоверяващи: 

 Съответствието на участника с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 
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т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно не е удостоверил съответствието си с изискванията по чл.54, 

ал.1, т.1 и 6 от ЗОП, включващи следните обстоятелства: осъждания за 

престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а и чл.256-260 

от Наказателния кодекс (чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП) и нарушения по чл.61, ал.1, 

чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда или на чл.13, 

ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл.54, ал.1, т.6 от 

ЗОП) и Липсата на основанията за отстраняване посочени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, включващи липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване 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 по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

В Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът не е дал отговор на въпроса дали се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.  

В резултат на допуснатия пропуск да се попълни посочения раздел при 

представяне на информацията не става ясно дали за участника, всъщност се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в съответното обявление или в документацията за обществената 

поръчка. 

 В представения от участника Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ не е попълнена част II, Раздел Б: „Информация за 

представителите на икономическия оператор“. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи на участника, които съдържат променена 

и/или допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията в 

съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението 

за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща 

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

оферти. 

 

1.2. "ПИ ЕС ПИ" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи (на 

хартиен носител) и Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (в 
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електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране 

на неговото съдържание), като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за 

създаване на обединение.  

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване 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 по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 /словом: три/ години от 

датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката, а именно: доставка/доставки на дървесни 

пелети (респ. на други горива, произведени на базата на дърва и/или 

отпадъци от селското стопанство, и/или еквивалентни) в общ обем от 

минимум 700 /словом: седемстотин/ тона – в Част ІV, раздел В, т.1б от 

представения Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при осъществяване на доставки, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Доставка на 

пелети – 352 т. за “Атрон” ООД, гр. Сливен, изпълнена в периода 

04.06.2019г. -23.08.2019г; 2. Доставка на пелети – 100 т. за “Стил 96” 
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ООД, гр. Кърджали, изпълнена в периода 08.12.2018г. - 10.12.2018г; 3. 

Доставка на пелети – 180 т. за “Ахира” АД, село Рогош, изпълнена в 

периода 09.08.2019г. - 04.09.2019г; 4. Доставка на пелети – 140 т. за 

“Авто инженеринг холдинг груп” ЕООД, гр. София, изпълнена в периода 

01.08.2019г. - 05.09.2019г;  

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

1.3. "ХАЙТЕК" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи (на 

хартиен носител) и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

единствено на хартиен носител, без да е спазил задължението Единният 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) да е представен в 

електронен вид съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от 

ПЗР на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и 

копие от документ за създаване на обединение.  

      Участникът е приложил представения към документацията за участие образец на 

ЕЕДОП, който е попълнен, разпечатан, положен е подпис само от единия управител и 

печат на дружеството и е приложен на хартиен носител към пакета документи за 

участие в процедурата, но същият не е цифрово подписан от задължените лица и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата. 

     Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., Единният европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в 

електронен вид. 

Начинът за предоставяне на Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан от 

задължените лица и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя 

документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

 При преглед на съдържанието на така представения на хартиен носител Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, комисията установи, че 

същият съдържа данни удостоверяващи: 

 Съответствието на участника с част от изискванията към личното състояние 

на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1.3-1.6 и 2.1-2.4 от Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 
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провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1, т.3-6 и чл.55, ал.1, т.1-4 от ЗОП. Липсата на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП е 

декларирана единствено спрямо единия управител на дружеството – 

Десислава Димитрова (Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от единия управител на дружеството – 

Десислава Димитрова, но не и от другия управител – Васил Иванов); 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи 

липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване 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 по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието на участника с критериите за подбор, закрепени в поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – 

критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: - Да е изпълнил през последните 3 /словом: три/ години 

от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: доставка/доставки на дървесни пелети 

(респ. на други горива, произведени на базата на дърва и/или отпадъци от 

селското стопанство, и/или еквивалентни) в общ обем от минимум 700 

/словом: седемстотин/ тона – в Част ІV, раздел В, т.1б от представения 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът 

е декларирал опит при осъществяване на доставки, идентични и сходни с 

тези по поръчката, свързани с: 1. Периодични доставки на пелети – общо 167 

тона за „Монтажи 64“ООД, изпълнени в периода 11.2018г. – 09.2019 г.; 2. 

Периодични доставки на пелети – общо 108 тона за Община Златоград, 

изпълнени в периода 01.2018г. – 12.2018 г.; 3. Периодични доставки на 

пелети – общо 57 тона за „Хапс 92“ЕООД, изпълнени в периода 10.2018г.; 4. 

Периодични доставки на пелети – общо 57 тона за ПГК “Михааки Георгиев“ 

гр. Видин, изпълнени в периода 06.2019г. –09.2019 г.; 5. Периодични 

доставки на пелети – общо 193 тона за Production and marketing of Solid llc, 



 

 

10 

изпълнени в периода 12.2018г. –09.2019 г.; 6. Периодични доставки на 

пелети – общо 145 тона за Pelet Therm Heating Systems llc, изпълнени в 

периода 12.2018г. –09.2019 г.; 7. Периодични доставки на пелети – общо 73 

тона за “Левски“ООД, изпълнени в периода 05.2019г. –06.2019 г.; 

 Представения от участника на хартиен носител Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/, не съдържа данни удостоверяващи: 

 Съответствието на участника с част от изискванията към личното състояние 

на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.2.5 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията 

за обществена поръчка, тъй като участникът в раздел В на Част III от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е отговорил 

отрицателно на въпроса: „Може ли икономическият оператор да потвърди, 

че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на 

информацията, необходима за проверката за липса на основания за 

изключване или за изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, 

изисквани от възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане 

на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна 

информация, която може да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави 

поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже 

съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, 

подбора или възлагането?“, с което изявление е декларирал, че за него са 

налице обстоятелствата за отстраняване по чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП.  

 Липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, 

ал.1, т.5 от ЗОП спрямо управителя - Васил Иванов. Единният европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от единия 

управител на дружеството – Десислава Димитрова, но не и от другия 

управител – Васил Иванов. Поради липсата на волеизявление от Васил 

Иванов, за него не е удостоверено, че е налице отсъствието на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от 

ЗОП;  

Забележка: По отношение на направените изводи за липсата на 

удостоверяване на отсъствието на обстоятелствата за отстраняване по чл.55, 

ал.1, т.5 от ЗОП следва да се вземат под внимание и направените 

констатации по предходния пункт. 

 В представения от участника Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ част II, раздел. Б: „Информация за представителите на 

икономическия оператор“ не е попълнен коректно, тъй като съдържа 

информация само за единия управител на дружеството– Десислава 

Димитрова, но не и от другия управител – Васил Иванов. 
 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 



 

 

11 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи на участника, които съдържат променена 

и/или допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията в 

съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението 

за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща 

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

оферти. 

 

 2. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от 

искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
  

 3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 
 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични 

регистри, в това число в Търговския регистър при Агенция по вписванията към 

министъра на правосъдието – http://www.brra.bg/, комисията единодушно 
 

 

Р Е Ш И: 
 

 

 

I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от 

настоящия протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително 

установяването на наличие на липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

както и нередовности или фактически грешки, да бъде изпратен на участниците в деня 

на публикуването му в профила на купувача. 

 

 II. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от 

участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или 

липса на информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски 

документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които 

съдържа/т променена и/или допълнена информация, индивидуализирана по-горе по 

отношение на всеки отделен участник съобразно направените констатации, в срок до 5 

/словом пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол. 

Посочената възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от 

участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 

установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 

възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато 

промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 

от ЗОП, новият Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да 

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

участника. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

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

http://www.brra.bg/
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Забележка: Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., единният 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в 

електронен вид. 

В изпълнение на посоченото изискване възложителят е предоставил на 

заинтересованите лица формуляр на единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) /по образец към документацията за обществената поръчка/, 

подготвен с програма за текстообработка, при спазване на условието за 

общодостъпност на използваните средства. Електронният формат на формуляра е 

достъпен и оперативно съвместим с най-разпространените пазарни продукти на 

информационните и комуникационните технологии за широка употреба и не 

ограничава достъпа на заинтересовани лица. 

Начинът за предоставяне на единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране 

на неговото съдържание. 

При подготовката на единният европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участниците следва да спазват методическите указания и разясненията, 

предоставени от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка на 

интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки – Портал за обществени 

поръчки, в това число: Методическо указание с изх. № МУ-4 / 02.03.2018г. от 

Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувано на 

интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки в Раздел 

„Законодателство и методология“, Поле „Методология“, Секция „Методически 

указания“ - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf;  Разяснения 

от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка /АОП/, публикувани 

на интернет страницата на АОП в Раздел „Законодателство и методология“, Поле 

„Методология“, Секция „Въпроси и отговори“: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL . 

Подписване на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): 

1. Когато задължените лица по т.6 от Раздел II „Изисквания към участниците 

– лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, са повече от едно и за тях няма различие по отношение на 

обстоятелствата по т.1.1, 1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка (обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от 

ЗОП), Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да се 

подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с 

информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на 

останалите задължени лица. 

2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние на задължените лица по т.6 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга 

IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, информацията 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 

13 

относно изискванията по т.1.1, 1.2, 1.7 и 2.5 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, (изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и 

чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП) се попълва в отделен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от съответното лице. 

3. В Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по т.1. 

могат да се съдържат и обстоятелствата по т.1.3-1.6 и 2.1-2.4 от Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, (обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.3-6 и чл.55, ал.1, т.1-4 от ЗОП), както и тези, свързани с критериите за подбор, ако 

лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява съответния 

стопански субект. 

4. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по т.1.3-1.6 и 2.1-

2.4 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга 

IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, (обстоятелствата 

по чл.54, ал.1, т.3-6 и чл.55, ал.1, т.1-4 от ЗОП), както и тези, свързани с критериите 

за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият 

обединението подава Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

тези обстоятелства. 

 

III. Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с 

придружително писмо в община Смолян във вида съгласно изискванията на 

документацията за участие. Участниците могат да изпратят документите и чрез 

препоръчано писмо или куриерска служба, при което разходите са за тяхна сметка, като 

съобразят крайния срок за постъпване на документите при възложителя. 

 

Трето заседание. 

 

На 21.01.2020 г., в 14:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 

12, Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.12 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи 

разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което 

бяха извършени следните действия: 

 

1. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия и 

липсващи документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, предвид което изиска допълнително 

представяне на документи от следните участници:  

 

1."ВИЗЬОР" ООД 

2. "ХАЙТЕК" ООД 
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2. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от 

ППЗОП в деловодството на община Смолян постъпиха допълнителни документи от 

следните участници в процедурата, както следва: 
 

 

№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен номер и 

дата на получаване на 

допълнително 

представените документи 

1. 
 

"ВИЗЬОР" ООД  

ДЛ000347-001 

от 21.01.2020г. 

2. "ХАЙТЕК" ООД 
ДЛ000347-002 

от 21.01.2020 г. 

 

3. В изпълнение на разпоредбата на чл.54 ал.12 от ППЗОП комисията отвори 

постъпилите писма от участниците и пристъпи към разглеждане на допълнително 

постъпилите документи за установяване на съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което установи 

следното: 

 

3.1. "ВИЗЬОР" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от участника, а 

именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 

участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание/, подписан от двамата управители на дружеството, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 



 

 

15 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване 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 по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 /словом: три/ години от 

датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката, а именно: доставка/доставки на дървесни 

пелети (респ. на други горива, произведени на базата на дърва и/или 

отпадъци от селското стопанство, и/или еквивалентни) в общ обем от 

минимум 700 /словом: седемстотин/ тона – в Част ІV, раздел В, т.1б от 

представения Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при осъществяване на доставки, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Доставка на 

дървесни пелети - 121,600 тона за ОУ „Елин Пелин“ гр. Бургас, 

изпълнени в периода 01.01.2017г. – 31.12.2018 г.; 2. Доставка на дървесни 

пелети - 103,230 тона за СУ „Константин Петканов“ гр. Бургас, 

изпълнени в периода 01.01.2017г. – 31.12.2018 г.; 3. Доставка на дървесни 

пелети - 69,150 тона за ДГ „Морска звезда“ гр. Бургас, изпълнени в 

периода 01.01.2017г. – 31.12.2018 г.; 4. Доставка на дървесни пелети - 

161,700 тона за Община Харманли, изпълнени в периода 01.01.2017г. – 

31.08.2019 г.; 5. Доставка на дървесни пелети - 248,750 тона за 

„Анмар“ООД, изпълнени в периода 01.01.2017г. – 31.12.2018 г.; 6. 

Доставка на дървесни пелети - 850,200 тона за „Чолаков“ЕООД, 

изпълнени в периода 01.01.2017г. – 31.08.2019 г.; 7. Доставка на дървесни 

пелети - 468,250 тона за Община Смолян, изпълнени в периода 

01.01.2018г. – 31.08.2019 г.; 8. Доставка на дървесни пелети - 71,400 тона 

за Община Мадан, изпълнени в периода 01.01.2018г. – 31.12.2018 г.; 9. 

Доставка на дървесни пелети - 132,300 тона за „Рудметал“АД, изпълнени 

в периода 01.01.2018г. – 31.12.2018 г.; 10. Доставка на дървесни пелети - 

164,000 тона за „С.Б.Макс“ООД, изпълнени в периода 01.01.2019г. – 

31.08.2019 г. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 

техническото му предложение. 

 

3.2. "ХАЙТЕК" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
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участниците: 

В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от участника, а 

именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 

участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание/, подписан от двамата управители на дружеството, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване 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 по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 /словом: три/ 

години от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: доставка/доставки на 

дървесни пелети (респ. на други горива, произведени на базата на дърва 

и/или отпадъци от селското стопанство, и/или еквивалентни) в общ обем от 

минимум 700 /словом: седемстотин/ тона – в Част ІV, раздел В, т.1б от 
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представения Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при осъществяване на доставки, 

идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Периодични 

доставки на пелети – общо 167 тона за „Монтажи 64“ООД, изпълнени в 

периода 11.2018г. – 09.2019 г.; 2. Периодични доставки на пелети – общо 

108 тона за Община Златоград, изпълнени в периода 01.2018г. – 12.2018 г.; 

3. Доставка на пелети – общо 57 тона за „Хапс 92“ЕООД, изпълнени в 

периода 10.2018г.; 4. Периодични доставки на пелети – общо 57 тона за 

ПГК “Михааки Георгиев“ гр. Видин, изпълнени в периода 06.2019г. –

09.2019 г.; 5. Периодични доставки на пелети – общо 193 тона за Production 

and marketing of Solid llc, изпълнени в периода 12.2018г. –09.2019 г.; 6. 

Периодични доставки на пелети – общо 145 тона за Pelet Therm Heating 

Systems llc, изпълнени в периода 12.2018г. –09.2019 г.; 7. Периодични 

доставки на пелети – общо 73 тона за “Левски“ООД, изпълнени в периода 

05.2019г. –06.2019 г.; 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 

техническото му предложение. 

 

 4. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от 

искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 5. С това работата на комисията по разглеждане на документите за съответствие 

с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на участниците 

в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

  

 Въз основа на направените констатации в настоящи и предходни протоколи 

от работа на комисията и извършени справки в публични регистри, в това число в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на 

правосъдието – http://www.brra.bg/, комисията единодушно 
 

 

Р Е Ш И: 
 

I.  На основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническото 

предложение в подадените оферти следните участници: 

- "ВИЗЬОР" ООД  

- "ПИ ЕС ПИ" ЕООД  

- "ХАЙТЕК" ООД 

 

Четвърто заседание 

 

На 21.01.2020 г., в 15:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 

12, Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5, чл.104, ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, 

http://www.brra.bg/
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ал.1 и 2 и чл.57, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки /ППЗОП/, включващи разглеждане, проверка за съответствие с изискванията 

на възложителя и оценка на техническите предложения от офертите на допуснатите 

участници, при което бяха извършени следните действия: 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор, и извършване на оценяване съгласно одобрената 

от възложителя методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на участниците на 

основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същите са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в 

процедурата и техническите спецификации: 

2.1. "ВИЗЬОР" ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, 

съдържащо: - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

Оферта по същество: 

 Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки на пелети 

е до: - 2 /словом: два/ часа, считани от датата и часа на получаването на 

направената заявка за доставка на пелети.  

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените 

условия на поръчката: - техническото му предложение е валидно, изготвено е съгласно 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с 

определения от възложителя минимален и максимален срок за извършване на всяка 

заявена от възложителя доставка на пелети.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка 

 

2.2. "ПИ ЕС ПИ" ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  
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Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, 

съдържащо: - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

Оферта по същество: 

 Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки на пелети 

е до: - 1 /словом: един/ час, считани от датата и часа на получаването на 

направената заявка за доставка на пелети.  

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените 

условия на поръчката: - техническото му предложение е валидно, изготвено е съгласно 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с 

определения от възложителя минимален и максимален срок за извършване на всяка 

заявена от възложителя доставка на пелети. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

2.3. "ХАЙТЕК" ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, 

съдържащо: - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

Оферта по същество: 

 Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки на 

пелети е до: - 2 /словом: два/ часа, считани от датата и часа на получаването на 

направената заявка за доставка на пелети.  

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - техническото му предложение е валидно, изготвено 

е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя минимален и максимален срок за 

извършване на всяка заявена от възложителя доставка на пелети. 
 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 
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 3. При разглеждането на техническите оферти не се установи необходимост от 

искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 4. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, 

комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показателя Срок за 

извършване на всяка от заявените от възложителя доставки на пелети (О2), съгласно 

утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексната оценка на 

офертата. 

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по показателя Срок за 

извършване на всяка от заявените от възложителя доставки на пелети (О2) са 

закрепени таблично, както следва: 

 

 

 
 

Оценяван участник: 

 

 

Предложен от участника 

Срок за извършване на 

всяка от заявените от 

възложителя доставки на 

пелети 

 

Оценка по показател 

Срок за извършване на всяка от 

заявените от възложителя 

доставки на пелети (О2) 

 

"ВИЗЬОР" ООД 2 часа 10 точки 

"ПИ ЕС ПИ" ЕООД 1 час  20 точки 

"ХАЙТЕК" ООД 2 часа 10 точки 

Мотиви: 

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол. 

 

 Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията 

единодушно  

Р Е Ш И: 
 

 

I. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска следните участници до 

отваряне на ценовите им предложения: 

- "ВИЗЬОР" ООД; 

- "ПИ ЕС ПИ" ЕООД; 

- "ХАЙТЕК" ООД 

II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 

24.01.2020 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 

12, за която дата и час участниците да бъдат уведомени своевременно посредством 

съобщение в профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 

Пето заседание 
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На 24.01.2020 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 

12,  Комисията проведе открито заседание по осъществяване правомощията си 

съгласно чл.103, ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 

57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, 

включващи отваряне на ценовите предложения, разглеждане и проверка на ценовите 

предложения за съответствие с изискванията на възложителя, оценка на офертите и 

класиране на участниците, при което бяха извършени следните действия: 

 

Открито заседание 

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 

предложения от офертите на допуснатите участници, като съображенията за това са, 

както следва: 

Комисията е извършила проверка на съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор; Комисията е разгледала 

техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; Комисията е разгледала 

допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия; тъй като част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията преди отваряне на ценовите предложения е извършила 

оценяване на офертите по другия показател; В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 

от ППЗОП на 21.01.2020 г., т.е. не по-късно от два работни дни преди датата на 

отваряне на ценовите предложения, комисията е обявила чрез  съобщение в профила на 

купувача 2, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. 

 2. При отварянето на ценовите оферти не присъстваха представители на 

участниците, техни упълномощени представители или представители на средства за 

масово осведомяване, което обстоятелство се удостовери в Списък на участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на ценовите оферти. 

3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече 

при следния ред: След обявяване на резултатите от оценяването на офертите по 

показателя – Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки 

на пелети (О2), комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти и 

констатира, че същите са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима 

членове на комисията; След описаните действия комисията пристъпи към отваряне на 

пликовете „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите оферти на 

участниците; При отваряне на ценовите предложения, съдържанието им и ценовите 

оферти бяха съобщени, както следва: 

3.1. "ВИЗЬОР" ООД 

Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1. 

                                                           
2 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на 

община Смолян с изх.№ ДЛ000644 от 21.01.2020 г.  и публикувано на същата дата в профила 

на купувача - https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2793 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2793
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Оферта по същество:  

268 730.00 лева /словом двеста шестдесет и осем хиляди седемстотин и тридесет лева/ без 

ДДС, която цена е формирана на база на общо количество пелети от 770 /словом: 

седемстотин и седемдесет/ тона, уговорени в полза на възложителя, и оферирана единична 

цена за доставка на 1 /словом: един/ тон пелети в размер на 349,00 лева /словом триста 

четиридесет и девет лева/ без ДДС. 

 

3.2."ПИ ЕС ПИ" ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1. 

Оферта по същество:  

279 510.00 лева /словом двеста седемдесет и девет хиляди петстотин и десет лева/ без 

ДДС, която цена е формирана на база на общо количество пелети от 770 /словом: 

седемстотин и седемдесет/ тона, уговорени в полза на възложителя, и оферирана единична 

цена за доставка на 1 /словом: един/ тон пелети в размер на 363,00 лева /словом триста 

шестдесет и три лева/ без ДДС. 

 

3.3."ХАЙТЕК" ООД 

Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1. 

Оферта по същество:  

276 430.00 лева /словом двеста седемдесет и шест хиляди четиристотин и тридесет лева / 

без ДДС, която цена е формирана на база на общо количество пелети от 770 /словом: 

седемстотин и седемдесет/ тона, уговорени в полза на възложителя, и оферирана 

единична цена за доставка на 1 /словом: един/ тон пелети в размер на 359,00 лева 

/словом триста петдесет и девет лева/ без ДДС. 
 

 

 4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната 

част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията 

продължи работата си в закрито заседание.  

Закрито заседание. 

1. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови оферти и 

коректността, верността и точността на извършените калкулации, при което направи 

следните констатации относно валидността и съответствието на представените оферти 

с предварително обявените условия на поръчката: 

1.1. "ВИЗЬОР" ООД 

Констатация на комисията: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.12.6 

от Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за подготовка на офертата 

и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, и същите са редовни. При изготвяне на офертата 

участникът се е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: 

извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс 

при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на 
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доставката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по финансовия показател Цена за изпълнение на поръчката 

(О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

1.2."ПИ ЕС ПИ" ЕООД 

Констатация на комисията: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.12.6 

от Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за подготовка на офертата 

и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, и същите са редовни. При изготвяне на офертата 

участникът се е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: 

извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс 

при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на 

доставката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение. 

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по финансовия показател Цена за изпълнение на поръчката 

(О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

1.3."ХАЙТЕК" ООД 

Констатация на комисията: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.12.6 

от Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за подготовка на офертата 

и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, и същите са редовни. При изготвяне на офертата 

участникът се е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: 

извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс 

при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на 

доставката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение. 

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по финансовия показател Цена за изпълнение на поръчката 

(О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 
 

 

2. Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показателя Цена 

за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите. 



 

 

24 

2.1. Резултатите от прилагане на формулата за оценка на допуснатите оферти на 

участниците по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) са закрепени 

таблично, както следва: 

 

Оценяван участник: 

Предложена цена за 

изпълнение на 

поръчката в лева без 

ДДС 

Оценка по показателя 

Цена за изпълнение на поръчката 

(О1) 

"ВИЗЬОР" ООД 268 730.00 лева 80 точки 

"ПИ ЕС ПИ" ЕООД 279 510.00 лева 76,91 точки 

"ХАЙТЕК" ООД 276 430.00 лева 77,77 точки 

Мотиви: 

Посочените оценки са получени в резултат на прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и ценови предложения на участниците, описани в настоящия 

протокол от работата на комисията. 

 

 2.2. Резултатите от прилагане на формулата за определяне на общата комплексна 

оценка на допуснатите оферти на участниците са закрепени таблично, както следва: 

 

Оценяван участник: 

Оценка по показателя 

Срок за извършване на 

всяка от заявените 

от възложителя 

доставки на пелети 

(О2) 

Оценка по 

показателя 

Цена за изпълнение 

на поръчката 

(О1) 

Обща 

комплексна 

оценка 

"ВИЗЬОР" ООД 10 точки 80 точки 90 точки 

"ПИ ЕС ПИ" ЕООД 20 точки 76,91 точки 96,91 точки 

"ХАЙТЕК" ООД 10 точки 77,77 точки 87,77 точки 

Мотиви: 

Посочените общи комплексни оценки са получени в резултат от прилагане на 

формулата за определянето ѝ и получени оценки от участниците по показателите за 

оценка, описани в настоящия и предходен протокол от работата на комисията - 

Протокол № 4 от 21.01.2020г.. 

 Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол 

мотиви комисията единодушно  

Р Е Ш И: 
 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците, както следва:  

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна 

оценка 

Първо място "ПИ ЕС ПИ" ЕООД 96,91 точки 

Второ място "ВИЗЬОР" ООД 90 точки 

Трето място "ХАЙТЕК" ООД 87,77 точки 
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II. Предлага на възложителя сключване на договор с класирания на първо място 

участник, при съществените обективирани условия съгласно подадените оферти, 

описани в протоколите от работа на комисията. 

Всички решения на Комисията са взети единодушно, без да е налице особено 

мнение на член на Комисията по направена от нея констатация или по взето решение.  

 

Неразделна част от настоящия протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП са протоколите 

от работата на Комисията, както следва:  

1. Протокол № 1 от 16.09.2019 г., 

2. Протокол № 2 от 13.01.2020 г., 

3. Протокол № 3 от 21.01.2020 г., 

4. Протокол № 4 от 21.01.2020 г., 

5. Протокол № 5 от 24.01.2020 г. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 24.01.2020 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Любомир Равелов (положен подпис) 

 

 

Членове 

                          (положен подпис) 

Боряна Чавдарова  

                                (положен подпис) 

Десислава Сюрджиева 

 

Дата на приемане на протокола от възложителя: 24.01.2020 г.  

Час на приемане на протокола от възложителя: 11:40 ч.  

                                                                                            

                                                                                           (положени подпис и печат) 

Приемане от възложителя на протокола                    .............................................  

от работата на комисията, ведно с                             Николай Тодоров Мелемов 

приложенията към него                                               Кмет на община Смолян 

 

 

 

                                                                                                         (положени подпис и печат) 

Дата: 24.01.2020 г.   Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и 

печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

 


