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Вх. № 04-03-1388 

 

Дата: 24.09.2015г. 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /подпис заличен на основание чл. 2 ЗЗЛД/ 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

 

ПРОТОКОЛ – първа част 
от 14.09.2015 г.,  

съставен на основание чл. 101 г, ал. 4 ЗОП вр. чл. 30, ал. 5 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки в ДП БСТ /ВПВОП/ 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 ОТ ЗОП, ПРОВЕЖДАНА ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“, ЧАСТ ВТОРА ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА 

ПОКРИВ – НИСКА ЧАСТ НА УМЦ – ГР. ВЕЛИНГРАД“ И ЗА КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В НЕЯ 

 

Днес, 14.09.2015 г., в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – административна сграда на 

ЦУ на БСТ, Комисия в състав: 

- Красимир Еревинов – Гл. експерт поддръжка, ДФС при ЦУ на БСТ – лице, 

притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, 

- Светла Николова – Главен счетоводител, ДФС при ЦУ на БСТ – лице, с 

икономическо образование, 

- Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ – лице, с юридическо образование, 

назначена със Заповед № 173/28.08.2015 г. на изпълнителния директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти за 

участие в обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи 

на покрив – ниска част на УМЦ – гр. Велинград“, по чл. 14, ал.4 от ЗОП, провеждана при 

условията на Глава осем „А“, част Втора от ЗОП чрез Публична покана /с уникален код, под 

който е публикувана публичната покана за участие в Портала за обществени поръчки: 

9045340/, съставиха настоящия протокол за следното: 

 

I. ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ, съгласно чл. 101 

г., ал. 1, ал. 2 и ал. 3 ЗОП вр. чл. 29, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ВПВОП 

 

На 09.09.2015 г., комисията назначена със Заповед № 173/28.08.2015 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 10.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ. 

Членовете на комисията получиха постъпилите за участие оферти за изпълнение на поръчка 

с предмет „Извършване на строително-ремонтни работи на покрив – ниска част на УМЦ – 
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гр. Велинград“, от Директор, ДОА /което действие е надлежно отразено чрез съставения от 

09.09.2015 г. Протокол, приложен към настоящия/: 

 

1. „РУВЕКС“ АД 

вх. № 02-01-1297/08.09.2015 г. 

Офертата е внесена от Пролетина Коева в 11.05 часа 

 

2. ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“ 

вх. № 02-01-1298/08.09.2015 г. 

Офертата е внесена от Христо Мартинов в 11.27 часа 

 

3. „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД 

вх. № 02-01-1302/08.09.2015 г. 

Офертата е внесена от Иван Вълчев в 14.13 часа 

 

4. „НСИ – НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

вх. № 02-01-1303/08.09.2015 г. 

Офертата е внесена от Светлозар Петков в 14.45 часа 

 

5. „КИТ СТРОЙ“ ООД 

вх. № 02-01-1304/08.09.2015 г. 

Офертата е внесена чрез куриер, в 14.53 часа 

 

6. „ТОДСТРОЙ“ ЕООД 

вх. № 02-01-1305/08.09.2015 г. 

Офертата е внесена чрез куриер, в 14.57 часа 

 

7. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД 

вх. № 02-01-1307/08.09.2015 г. 

Офертата е внесена чрез куриер, в 15.28 часа 

 

8. „ТИС ГРУП“ ЕООД 

вх. № 02-01-1308/08.09.2015 г. 

Офертата е внесена от Красимир Джамбазов в 15.50 часа 

 

9. „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

вх. № 02-01-1309/08.09.2015 г. 

Офертата е внесена от Емил Софрониев в 16.40 часа 

 

10. ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“ 

вх. № 02-01-1310/08.09.2015 г. 

Офертата е внесена от Васил Атанасов в 16.55 часа 

 

След това, всеки от членовете на комисията представи изискуемата се съгласно чл.101г, ал. 

2 ЗОП декларация, отразяваща по отношение на него липсата на обстоятелствата по чл. 35, 
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ал. 1, т. 2 - 4 ЗОП /приложени към настоящия/ и пристъпиха към отваряне на получените 

оферти. На проведеното публично заседание присъстваха трима представители на 

участници в събирането на оферти; не присъстваха представители на СМИ, нито други лица 

/същото е отразено в присъствен списък, приложен към настоящия/.  

Комисията се увери и показа на присъстващите, че всеки от пликовете с подадени оферти 

са оформени съобразно изискванията на закона и тези, посочени в Публичната покана, след 

което пристъпи към отварянето им, обявяването на ценовите предложения и подписването 

на ценовите и техническите предложения от един от присъстващите участници, в 

изпълнение на чл. 101г, ал. 3 ЗОП, по реда на тяхното постъпване както следва: 

1. Оферта на участника „РУВЕКС“ АД, вх. № 02-01-1297/08.09.2015 г. - 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 87816.55 лева без ДДС.  

На един от присъстващите представители на участниците бе предоставена възможност за 

подписване на техническото и ценово предложение от офертата на този участник /същото е 

отразено в приложения към настоящия протокол присъствен списък и е удостоверено чрез 

подписа на участника върху подлежащите на подписване части от офертата/. 

 

2. Оферта на участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, вх. № 02-01-

1298/08.09.2015 г. -  

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 99218.39 лева без ДДС.  

На един от присъстващите представители на участниците бе предоставена възможност за 

подписване на техническото и ценово предложение от офертата на този участник /същото е 

отразено в приложения към настоящия протокол присъствен списък и е удостоверено чрез 

подписа на участника върху подлежащите на подписване части от офертата/. 

 

3. Оферта на участника „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД, вх. № 02-01-

1302/08.09.2015 г.- 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 90962 лева без ДДС.  

На един от присъстващите представители на участниците бе предоставена възможност за 

подписване на техническото и ценово предложение от офертата на този участник /същото е 

отразено в приложения към настоящия протокол присъствен списък и е удостоверено чрез 

подписа на участника върху подлежащите на подписване части от офертата/. 

 

4. Оферта на участника „НСИ – НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-

1303/08.09.2015 г. - 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 76760.88 лева без ДДС.  

На един от присъстващите представители на участниците бе предоставена възможност за 

подписване на техническото и ценово предложение от офертата на този участник /същото е 

отразено в приложения към настоящия протокол присъствен списък и е удостоверено чрез 

подписа на участника върху подлежащите на подписване части от офертата/. 

 

5. Оферта на участника „КИТ СТРОЙ“ ООД, вх. № 02-01-1304/08.09.2015 г. - 



Протокол по чл. 101г, ал. 4 ЗОП вр. чл. 30, ал. 5 ВПВОП на Комисия, назначена със Заповед № 

173/28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ  

  

 Страница 4 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 106988.40 лева без ДДС.  

На един от присъстващите представители на участниците бе предоставена възможност за 

подписване на техническото и ценово предложение от офертата на този участник /същото е 

отразено в приложения към настоящия протокол присъствен списък и е удостоверено чрез 

подписа на участника върху подлежащите на подписване части от офертата/. 

 

6. Оферта на участника „ТОДСТРОЙ“ ЕООД, вх. № 02-01-1305/08.09.2015 г. -  

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 98932.90 лева без ДДС.  

На един от присъстващите представители на участниците бе предоставена възможност за 

подписване на техническото и ценово предложение от офертата на този участник /същото е 

отразено в приложения към настоящия протокол присъствен списък и е удостоверено чрез 

подписа на участника върху подлежащите на подписване части от офертата/. 

 

7. Оферта на участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 02-01-1307/08.09.2015 г. - 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 76760.88 лева без ДДС.  

На един от присъстващите представители на участниците бе предоставена възможност за 

подписване на техническото и ценово предложение от офертата на този участник /същото е 

отразено в приложения към настоящия протокол присъствен списък и е удостоверено чрез 

подписа на участника върху подлежащите на подписване части от офертата/. 

 

8. Оферта на участника „ТИС ГРУП“ ЕООД, вх. № 02-01-1308/08.09.2015 г. - 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 106807.05 лева без ДДС.  

На един от присъстващите представители на участниците бе предоставена възможност за 

подписване на техническото и ценово предложение от офертата на този участник /същото е 

отразено в приложения към настоящия протокол присъствен списък и е удостоверено чрез 

подписа на участника върху подлежащите на подписване части от офертата/. 

 

9. Оферта на участника „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-1309/08.09.2015 г. - 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 107433.50 лева без ДДС.  

На един от присъстващите представители на участниците бе предоставена възможност за 

подписване на техническото и ценово предложение от офертата на този участник /същото е 

отразено в приложения към настоящия протокол присъствен списък и е удостоверено чрез 

подписа на участника върху подлежащите на подписване части от офертата/. 

 

10. Оферта на участника ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“, вх. № 02-01-1310/08.09.2015 

г. - 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 109990 лева без ДДС.  

На един от присъстващите представители на участниците бе предоставена възможност за 

подписване на техническото и ценово предложение от офертата на този участник /същото е 
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отразено в приложения към настоящия протокол присъствен списък и е удостоверено чрез 

подписа на участника върху подлежащите на подписване части от офертата/. 

 

След извършване на гореописаните действия, Комисията в 11:20 часа, на 09.09.2015 г., 

приключи публичната част от заседанието си.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ И КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИ, съгласно чл. 101 г., ал. 1 и ал. 4 ЗОП вр. чл. 30, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 

ВПВОП 

 

На 14.09.2015 г., Комисията назначена със Заповед № 173/28.08.2015 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 09.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ и 

пристъпи към разглеждане на офертите, подадени от участниците в провежданото събиране 

на оферти по реда на тяхното постъпване и при следния ред /етапи/:  

Етап I - Проверка за съответствие на представените документи с поставените от 

Възложителя изисквания за лично състояние, технически възможности и/или квалификация 

на офериращите лица. Определяне на офертите, отговарящи на поставените от Възложителя 

изисквания за лично състояние, технически възможности и/или квалификация на 

офериращите лица посочени в Публичната покана. 

Етап II - Проверка за съответствие на представеното техническо предложение за изпълнение 

на поръчката с поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката, посочени в Техническите спецификации. Определяне на офертите, 

отговарящи на поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката.  

Етап III - Проверка дали размерът на представеното ценово предложение не надвишава 

посочената в Публичната покана прогнозна стойност. Оферти, чиито ценови предложения 

надвишават посочената в Публичната покана прогнозна стойност, не подлежат на оценка и 

се определят за невалидни. 

За валидно представени оферти, комисията приема тези оферти, които отговарят 

напълно на поставените от Възложителя изисквания в Публичната покана, приложенията 

към нея и на императивно необходимото по закон съдържание, в т.ч. и чл. 70 ЗОП и в които 

посоченият финансов ресурс за изпълнението им не надвишава посочената в Публичната 

покана прогнозна стойност. 

Оферти, за които на който и да е етап от посочените по-горе, бъде констатирано, че не 

отговарят на поставено от закона и/или от Възложителя изискване, ще бъдат определяни 

за невалидни, последващите документи не се разглеждат и същите не се оценяват и 

класират. 

 

II-1. Резултати от разглеждане на документите в Етап I - Проверка за съответствие на 

представените документи с поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, 

технически възможности и/или квалификация на офериращите лица. Определяне на 

офертите, отговарящи на поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, 

технически възможности и/или квалификация на офериращите лица посочени в Публичната 

покана: 

Оферта на участника „РУВЕКС“ АД, вх. № 02-01-1297/08.09.2015 г.: 
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Представени са всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани липсващи 

документи и/или несъответствия с изискванията за подбор. От представените документи за 

подбор от офериращото лице „Рувекс“ АД, може да се установи, че същото отговаря на 

поставените от закона и Възложителя изисквания за лично състояние, технически 

възможности и/или квалификация. 

 

Оферта на участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, вх. № 02-01-1298/08.09.2015 г.: 

Представени са всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани липсващи 

документи и/или несъответствия с изискванията за подбор. От представените документи за 

подбор от офериращото лице ЕТ „АС-Строй – Янко Славчев“, може да се установи, че 

същото отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за лично състояние, 

технически възможности и/или квалификация. 

 

Оферта на участника „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД, вх. № 02-01-1302/08.09.2015 г.: 

Представени са всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани липсващи 

документи и/или несъответствия с изискванията за подбор. От представените документи за 

подбор от офериращото лице „Техно-консулт 2000“ ЕООД, може да се установи, че същото 

отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за лично състояние, 

технически възможности и/или квалификация. 

 

Оферта на участника „НСИ – НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-

1303/08.09.2015 г.: 

Представени са всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани липсващи 

документи и/или несъответствия с изискванията за подбор. От представените документи за 

подбор от офериращото лице „НСИ – Нео стил иженеринг“ ООД, може да се установи, че 

същото отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за лично състояние, 

технически възможности и/или квалификация. 

 

Оферта на участника „КИТ СТРОЙ“ ООД, вх. № 02-01-1304/08.09.2015 г.: 

Представени са всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани липсващи 

документи и/или несъответствия с изискванията за подбор. От представените документи за 

подбор от офериращото лице „Кит строй“ ООД, може да се установи, че същото отговаря 

на поставените от закона и Възложителя изисквания за лично състояние, технически 

възможности и/или квалификация. 

 

Оферта на участника „ТОДСТРОЙ“ ЕООД, вх. № 02-01-1305/08.09.2015 г.: 

Не са представени всички изискуеми документи за подбор, комисията констатира липсващи 

документи, изискани от Възложителя за участие: 

- с т. 3.2.1 от Техническата спецификация и с т. 1 от раздел „Изисквания за изпълнение на 

поръчката“ от Публичната покана и публикувани на Профила на купувача, от всеки от 

участниците е изискано представяне на:  

„1.2. Документи, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, б “в” ЗОП доказателства за упражняване на 

професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 ЗОП, а именно: 1.2.1.Заверени копия на 

документи, доказващи регистрацията на участника в ЦПРС и валиден талон, който е 

неразделна част от него, съгл. чл. 5, ал. 6, т. 1.4.3. от (ПРВВ на ЦПРС) І-ва група, IIІ-та - 
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V-та категория или в съответния регистър на държава-членка на ЕС, или на др. държава 

- страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, което има 

силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, предмет на поръчката или 

1.2.2.декларация за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрация е определено със закон 

като условие за осъществяване на предмета на настоящата общ. поръчка или 

1.2.3.удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, 

съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрация е определено със 

закон като условие за осъществяване на предмета на настоящата общ. поръчка“. 

При разглеждане документите на този участник, комисията не констатира наличие на 

заверени копия от документи, доказващи регистрацията на участника в ЦПРС и валиден 

талон, който е неразделна част от него, съгл. чл. 5, ал. 6, т. 1.4.3. от (ПРВВ на ЦПРС) І-ва 

група, IIІ-та - V-та категория. Такива нито е описано че се прилагат, нито са приложени; 

 

- с т. 3 от раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката“ от Публичната покана и 

публикувани, от всеки от участниците е изискано представяне на:  

„Пълномощно за подписващия офертата (оригинал) – когато офертата (и документи от 

нея) не са подписани от представляващия/те Участника, а от изрично упълномощено лице. 

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител/и), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява Участника в обществената поръчка.“ 

При разглеждане документите на този участник, комисията не констатира наличие на 

каквото и да е пълномощно, а в същото време документът „Представяне на лице“ – Образец 

№ 1, предоставен за ползване от Възложителя, е подписан от лице, различно от управителя 

на дружеството.  

Предвид горното, от представените документи за подбор от офериращото лице „Тодстрой“ 

ЕООД, не може да се установи, че същото отговаря на поставените от закона и Възложителя 

изисквания за лично състояние, технически възможности и/или квалификация. Поради това 

и с оглед разпоредбата на чл. 30, ал. 4 от ВПВОП, офертата представена от „Тодстрой“ 

ЕООД се определя за невалидна, като документите от последващите папки /техническо и 

ценово предложение/ няма да се разглеждат и оценяват, а офертата няма да се класира. 

 

Оферта на участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 02-01-1307/08.09.2015 г.: 

Представени са всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани липсващи 

документи и/или несъответствия с изискванията за подбор. От представените документи за 

подбор от офериращото лице „Данаила Билд“ ЕООД, може да се установи, че същото 

отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за лично състояние, 

технически възможности и/или квалификация. 

 

Оферта на участника „ТИС ГРУП“ ЕООД, вх. № 02-01-1308/08.09.2015 г.: 

Представени са всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани липсващи 

документи и/или несъответствия с изискванията за подбор. От представените документи за 

подбор от офериращото лице „Тис груп“ ЕООД, може да се установи, че същото отговаря 

на поставените от закона и Възложителя изисквания за лично състояние, технически 

възможности и/или квалификация. 
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Оферта на участника „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-1309/08.09.2015 г.: 

Представени са всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани липсващи 

документи и/или несъответствия с изискванията за подбор. От представените документи за 

подбор от офериращото лице „Прима Инженеринг“ ООД, може да се установи, че същото 

отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за лично състояние, 

технически възможности и/или квалификация. 

 

Оферта на участника ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“, вх. № 02-01-1310/08.09.2015 г.: 

Представени са всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани липсващи 

документи и/или несъответствия с изискванията за подбор. От представените документи за 

подбор от офериращото лице ДЗЗД „Интерхолд - Парсек“, може да се установи, че същото 

отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за лично състояние, 

технически възможности и/или квалификация. 

 

 

II-2 Резултати от разглеждане на документите в Етап II - Проверка за съответствие на 

представените технически предложения за изпълнение на поръчката с поставените от 

Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочени 

в Техническите спецификации. Определяне на офертите, отговарящи на поставените от 

Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката: 

 

Оферта на участника „РУВЕКС“ АД, вх. № 02-01-1297/08.09.2015 г.: 

Представено е техническо предложение /ведно с приложения към него/, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя в Публичната покана и съответстващо на 

Техническите спецификации към нея. С техническото предложение е направена оферта за 

изпълнение на СРР, съответстващи в пълна степен с поставените от Възложителя 

изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От представените документи от 

офериращото лице „Рувекс“ АД, може да се установи, че същото отговаря на поставените 

от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на поръчката. 

 

Оферта на участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, вх. № 02-01-1298/08.09.2015 г.: 

Представено е техническо предложение /ведно с приложения към него/, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя в Публичната покана и съответстващо на 

Техническите спецификации към нея. С техническото предложение е направена оферта за 

изпълнение на СРР, съответстващи в пълна степен с поставените от Възложителя 

изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От представените документи от 

офериращото лице ЕТ „АС-Строй – Янко Славчев“, може да се установи, че същото 

отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение 

предмета на поръчката. 

 

Оферта на участника „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД, вх. № 02-01-1302/08.09.2015 г.: 

Представено е техническо предложение /ведно с приложения към него/, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя в Публичната покана и съответстващо на 

Техническите спецификации към нея. С техническото предложение е направена оферта за 
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изпълнение на СРР, съответстващи в пълна степен с поставените от Възложителя 

изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От представените документи от 

офериращото лице „Техно-консулт 2000“ ЕООД, може да се установи, че същото отговаря 

на поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на 

поръчката. 

 

Оферта на участника „НСИ – НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-

1303/08.09.2015 г.: 

Представено е техническо предложение /ведно с приложения към него/, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя в Публичната покана и съответстващо на 

Техническите спецификации към нея. С техническото предложение е направена оферта за 

изпълнение на СРР, съответстващи в пълна степен с поставените от Възложителя 

изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От представените документи от 

офериращото лице „НСИ – Нео стил иженеринг“ ООД, може да се установи, че същото 

отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение 

предмета на поръчката. 

 

Оферта на участника „КИТ СТРОЙ“ ООД, вх. № 02-01-1304/08.09.2015 г.: 

Представено е техническо предложение /ведно с приложения към него/, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя в Публичната покана и съответстващо на 

Техническите спецификации към нея. С техническото предложение е направена оферта за 

изпълнение на СРР, съответстващи в пълна степен с поставените от Възложителя 

изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От представените документи от 

офериращото лице „Кит строй“ ООД, може да се установи, че същото отговаря на 

поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на 

поръчката. 

 

Оферта на участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 02-01-1307/08.09.2015 г.: 

Представено е техническо предложение /ведно с приложения към него/, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя в Публичната покана и съответстващо на 

Техническите спецификации към нея. С техническото предложение е направена оферта за 

изпълнение на СРР, съответстващи в пълна степен с поставените от Възложителя 

изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От представените документи от 

офериращото лице „Данаила Билд“ ЕООД, може да се установи, че същото отговаря на 

поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на 

поръчката. 

 

Оферта на участника „ТИС ГРУП“ ЕООД, вх. № 02-01-1308/08.09.2015 г.: 

Представено е техническо предложение /ведно с приложения към него/, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя в Публичната покана и съответстващо на 

Техническите спецификации към нея. С техническото предложение е направена оферта за 

изпълнение на СРР, съответстващи в пълна степен с поставените от Възложителя 

изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От представените документи от 

офериращото лице „Тис Груп“ ЕООД, може да се установи, че същото отговаря на 
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поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на 

поръчката. 

 

Оферта на участника „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-1309/08.09.2015 г.: 

Представено е техническо предложение /ведно с приложения към него/, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя в Публичната покана и съответстващо на 

Техническите спецификации към нея. С техническото предложение е направена оферта за 

изпълнение на СРР, съответстващи в пълна степен с поставените от Възложителя 

изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От представените документи от 

офериращото лице „Прима Инженеринг“ ООД, може да се установи, че същото отговаря на 

поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на 

поръчката. 

 

Оферта на участника ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“, вх. № 02-01-1310/08.09.2015 г.: 

Представено е техническо предложение /ведно с приложения към него/, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя в Публичната покана и съответстващо на 

Техническите спецификации към нея. С техническото предложение е направена оферта за 

изпълнение на СРР, съответстващи в пълна степен с поставените от Възложителя 

изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От представените документи от 

офериращото лице ДЗЗД „Интерхолд - Парсек“, може да се установи, че същото отговаря на 

поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на 

поръчката. 

 

Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП вр. чл. 30, 

ал. 3 ВПВОП за предложения в техническото предложение на допуснатите участници 

по показателя „Срок за изпълнение“: 

Оферта на участника „РУВЕКС“ АД, вх. № 02-01-1297/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 14 работни дни /в предложението на участника е посочено, че същият 

ще изпълни поръчката в срок от 14 календарни дни, като счита всичките за него като 

работни; същото е отразено и в приложеният линеен график, в който срокът е посочен като 

„календарни работни дни“/ 

 

Оферта на участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, вх. № 02-01-1298/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни 

 

Оферта на участника „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД, вх. № 02-01-1302/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 20 работни дни 

 

Оферта на участника „НСИ – НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-

1303/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 21 работни дни 

 

Оферта на участника „КИТ СТРОЙ“ ООД, вх. № 02-01-1304/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 19 работни дни 
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Оферта на участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 02-01-1307/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 11 работни дни 

 

Оферта на участника „ТИС ГРУП“ ЕООД, вх. № 02-01-1308/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 15 работни дни 

 

Оферта на участника „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-1309/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни 

 

Оферта на участника ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“, вх. № 02-01-1310/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни 

 

За изчисляване на наличието на предложение в офертата на участник, което да е с повече от 

20 на 100 по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател за оценка, комисията използва формулата, посочена в Решение № 

507/24.06.2008 г. на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ по преписка № КЗК - 

243/25.04.2008 г., а именно: 

У - Х    х   100 =   %, 

   У 

където “Х” е предложението на конкретния участник, а “У” - средната стойност на 

предложенията в офертите на останалите участници,  

при което се констатира че с оглед направените предложения и при прилагане на формулата 

по-горе, в офертите на следните участници се съдържат предложения по показателя за 

оценка „Срок за изпълнение“, които са с повече от 20 на 100 по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка: 

Оферта на участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, вх. № 02-01-1298/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни – 33.33% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка; 

 

Оферта на участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 02-01-1307/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 11 работни дни – 26.02% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка; 

 

Оферта на участника „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-1309/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни – 33.33% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка; 

 

Оферта на участника ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“, вх. № 02-01-1310/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни – 33.33% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

На основание чл. 70, ал. 1 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 ВПВОП, Комисията следва да изиска 

подробна писмена обосновка от горепосочените участници, за начина на образуване на 

предложеното от всеки от тях числово изражение по показателя „Срок за изпълнение“. Във 
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връзка с това, до тези участници, комисията определя да се изпратят писма със следното 

съдържание: 

 

1. До участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“: 

„ИСКАНЕ 

на основание чл. 70, ал. 1 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 ВПВОП 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЛАВЧЕВ, 

 

На проведеното на 14.09.2015 г., от 09.00 часа закрито заседание на комисия, назначена 

със Заповед № 173/28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, за получаване, 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в обявеното събиране на оферти 

с Публична покана № 01-01-1465/28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, с 

предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на покрив – ниска част на УМЦ 

– гр. Велинград“, бе извършена проверка за съответствие на техническите предложения 

от офертите на участниците със заложените от Възложителя изисквания. 

По време на работата на комисията бе установено, че офертата Ви съдържа 

предложение за показателя „Срок за изпълнение“ /показател с числово изражение, 

подлежащ на оценяване/, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а 

именно: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни – 33.33% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

С оглед горепосоченото и на основание чл. 70, ал. 1 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 ВПВОП, следва да 

представите подробна писмена обосновка за начина на образуване на числовото 

изражение на предложението Ви по показателя „Срок за изпълнение“. 

Обосновката следва да представите в ЦУ на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“№ 28, в срок от три работни дни от получаване на 

настоящото искане.” 

 

2. До участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД: 

„ИСКАНЕ 

на основание чл. 70, ал. 1 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 ВПВОП 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТОДОРОВА, 

 

На проведеното на 14.09.2015 г., от 09.00 часа закрито заседание на комисия, назначена 

със Заповед № 173/28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, за получаване, 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в обявеното събиране на оферти 

с Публична покана № 01-01-1465/28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, с 

предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на покрив – ниска част на УМЦ 

– гр. Велинград“, бе извършена проверка за съответствие на техническите предложения 

от офертите на участниците със заложените от Възложителя изисквания. 
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По време на работата на комисията бе установено, че офертата Ви съдържа 

предложение за показателя „Срок за изпълнение“ /показател с числово изражение, 

подлежащ на оценяване/, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а 

именно: 

Срок за изпълнение – 11 работни дни – 26.02% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

С оглед горепосоченото и на основание чл. 70, ал. 1 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 ВПВОП, следва да 

представите подробна писмена обосновка за начина на образуване на числовото 

изражение на предложението Ви по показателя „Срок за изпълнение“. 

Обосновката следва да представите в ЦУ на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“№ 28, в срок от три работни дни от получаване на 

настоящото искане.“ 

 

3. До участника „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: 

„ИСКАНЕ 

на основание чл. 70, ал. 1 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 ВПВОП 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЮРОВ, 

 

На проведеното на 14.09.2015 г., от 09.00 часа закрито заседание на комисия, назначена 

със Заповед № 173/28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, за получаване, 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в обявеното събиране на оферти 

с Публична покана № 01-01-1465/28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, с 

предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на покрив – ниска част на УМЦ 

– гр. Велинград“, бе извършена проверка за съответствие на техническите предложения 

от офертите на участниците със заложените от Възложителя изисквания. 

По време на работата на комисията бе установено, че офертата Ви съдържа 

предложение за показателя „Срок за изпълнение“ /показател с числово изражение, 

подлежащ на оценяване/, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а 

именно: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни – 33.33% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

С оглед горепосоченото и на основание чл. 70, ал. 1 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 ВПВОП, следва да 

представите подробна писмена обосновка за начина на образуване на числовото 

изражение на предложението Ви по показателя „Срок за изпълнение“. 

Обосновката следва да представите в ЦУ на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, в срок от три работни дни от получаване на 

настоящото искане.“ 

 

4. До участника ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“: 

„ИСКАНЕ 

на основание чл. 70, ал. 1 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 ВПВОП 
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УВАЖАЕМИ Г-Н БОНЕВ, 

 

На проведеното на 14.09.2015 г., от 09.00 часа закрито заседание на комисия, назначена 

със Заповед № 173/28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, за получаване, 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в обявеното събиране на оферти 

с Публична покана № 01-01-1465/28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, с 

предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на покрив – ниска част на УМЦ 

– гр. Велинград“, бе извършена проверка за съответствие на техническите предложения 

от офертите на участниците със заложените от Възложителя изисквания. 

По време на работата на комисията бе установено, че офертата Ви съдържа 

предложение за показателя „Срок за изпълнение“ /показател с числово изражение, 

подлежащ на оценяване/, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а 

именно: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни – 33.33% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

С оглед горепосоченото и на основание чл. 70, ал. 1 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 ВПВОП, следва да 

представите подробна писмена обосновка за начина на образуване на числовото 

изражение на предложението Ви по показателя „Срок за изпълнение“. 

Обосновката следва да представите в ЦУ на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“№ 28, в срок от три работни дни от получаване на 

настоящото искане.“ 

 

 Членовете на комисията определят Рада Гьонова да организира изпращането на горните 

искания по електронен път по реда на при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис, чрез придружително писмо, изходящо от изпълнителния 

директор на БСТ, а в случай не невъзможност – по факс или по пощата - чрез куриер. 

 

 Комисията определя, че ще проведе следващо закрито заседание за продължаване на 

работата си след изтичане на срока за получаване на писмените обосновки. 

 

 Настоящото заседание приключи в 12.00 часа на 14.09.2015 г., с подписването на този 

протокол, състоящ се от четиринадесет страници. 

 

Комисия: 
/подпис заличен на основание чл. 2 ЗЗЛД/ 

Красимир Еревинов 
/подпис заличен на основание чл. 2 ЗЗЛД/ 

Светла Николова 
/подпис заличен на основание чл. 2 ЗЗЛД/ 

Рада Гьонова 
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УТВЪРДИЛ: /подпис заличен на основание чл. 2 ЗЗЛД/ 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

 

ПРОТОКОЛ – втора част 
от 18.09.2015 г.,  

съставен на основание чл. 101 г, ал. 4 ЗОП вр. чл. 30, ал. 5 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки в ДП БСТ /ВПВОП/ 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 ОТ ЗОП, ПРОВЕЖДАНА ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“, ЧАСТ ВТОРА ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА 

ПОКРИВ – НИСКА ЧАСТ НА УМЦ – ГР. ВЕЛИНГРАД“ И ЗА КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В НЕЯ 

 

Днес, 18.09.2015 г., в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – административна сграда на 

ЦУ на БСТ, Комисия в състав: 

- Красимир Еревинов – Гл. експерт поддръжка, ДФС при ЦУ на БСТ – лице, 

притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, 

- Светла Николова – Главен счетоводител, ДФС при ЦУ на БСТ – лице, с 

икономическо образование, 

- Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ – лице, с юридическо образование, 

назначена със Заповед № 173/28.08.2015 г. на изпълнителния директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти за 

участие в обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи 

на покрив – ниска част на УМЦ – гр. Велинград“, по чл. 14, ал.4 от ЗОП, провеждана при 

условията на Глава осем „А“, част Втора от ЗОП чрез Публична покана /с уникален код, под 

който е публикувана публичната покана за участие в Портала за обществени поръчки: 

9045340/, състави настоящия протокол за следното: 

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ И КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИ, съгласно чл. 101 г., ал. 1 и ал. 4 ЗОП вр. чл. 30, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 

ВПВОП 

 

II-2 Резултати от разглеждане на документите в Етап II - Проверка за 

съответствие на представените технически предложения за изпълнение на поръчката с 

поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на 

поръчката, посочени в Техническите спецификации. Определяне на офертите, отговарящи 

на поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на 

поръчката: 

На проведеното на 14.09.2015 г. заседание на Комисията, членовете й са установили, че в 

четири от допуснатите до този Етап II оферти, се съдържат предложения по показателя за 

оценка „Срок за изпълнение“, всяко от които е с повече от 20 на 100 по-благоприятно от 
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средната стойност на предложенията на останалите допуснати участници по същия 

показател за оценка: 

Оферта на участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, вх. № 02-01-1298/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни – 33.33% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка; 

 

Оферта на участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 02-01-1307/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 11 работни дни – 26.02% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка; 

 

Оферта на участника „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-1309/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни – 33.33% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка; 

 

Оферта на участника ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“, вх. № 02-01-1310/08.09.2015 г.: 

Срок за изпълнение – 10 работни дни – 33.33% по-благоприятно предложение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

Предвид чл. 70, ал. 1 от ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 ВПВОП, от тези участници е изискано 

представянето на подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, като до 

всеки от тях на 14.09.2015 г., са изпратени по електронната поща нарочни писма /приложени 

към настоящия протокол/. Определеният срок за представяне на обосновка, е бил 3 работни 

дни; исканията от Възложителя са били получени от всеки от тези участници на 14.09.2015 

г., поради което до 17.09.2015 г., 17:00 часа, всеки от участниците е следвало да представи 

обосновката си. 

На 18.09.2015 г., на членовете на Комисията бяха предадени три броя писмени обосновки, 

получени от участниците както следва: 

Писмена обосновка от участника „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-

1363/17.09.2015 г. 

Писмена обосновка от участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 02-01-

1364/17.09.2015 г. 

Писмена обосновка от участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, вх. № 02-01-

1365/17.09.2015 г. 

 

От участника ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“ в установения срок, в деловодството на 

ДП БСТ, не е получена изисканата от настоящата Комисия писмена обосновка. На 

основание чл. 70, ал. 3 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 и ал. 1 ВПОВОП, офертата, представена от ДЗЗД 

„Интерхолд - Парсек“ с вх. № 02-01-1310/08.09.2015 г., се определя за невалидна, като 

техническото предложение няма да се оценява, документите от ценовото предложение няма 

да се разглеждат и оценяват, а офертата няма да се класира. 

 

Разглеждане на представените писмени обосновки: 

Писмена обосновка от участника „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-

1363/17.09.2015 г. 
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В представената от участника писмена обосновка не се съдържат обективни обстоятелства, 

свързани с която и да е от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1-5 ЗОП причини и обосноваващи как 

е достигнато числовото изражение на направеното предложението по показателя „Срок за 

изпълнение“ – 10 работни дни, а именно: 

В представения в техническото предложение Линеен график за изпълнение на СРР, а така 

също и в съдържащото се в настоящата обосновка обяснение, не се съдържат всички 

изискуеми се от Възложителя видове СРР/дейности/ по отделно и съобразно заложеното в 

техническата спецификация към Поканата за участие, за да може за всеки вид да се покаже 

/съответно да се прецени/ „норма време“ – количеството труд за единица мярка/общо, както 

и не е отразено от него количествата на видовете работа. Участникът е представил отделните 

посочени от Възложителя дейности групирано по своя преценка; не е посочил как /на база 

на какви норми за време и единици за мярка/ е достигнал до посочените за групи дейности 

човекочасове, човекодни; при съпоставка на нормите за време за даден вид СРР, с тези, 

посочени в „Строителни ремонти І част” на СЕК и заложените Усреднени строителни норми 

в софтуерния продукт Билдинг мениджър, се установява, че посочените от участника норми 

за време, са занижени, за да може да бъдат изпълнени за оферираното от него време с 

оферираното от него количество работници – така например това са предложенията му по 

групирани дейности 1, 4, 5 – 12 вкл.; предложението му относно изпълнение на групирани 

дейности 9 и 10, да се осъществи в рамките на един ден, е технологично невъзможно за 

изпълнение с оглед вида /естеството/ и обема на работата; представеният списък на наетите 

от участника служители е неотносим и не носи информация, обосноваваща предложеният 

от него кратък срок за изпълнение на поръчката. 

В представената обосновка не е посочено наличие на каквито и да са изключително 

благоприятни за участника условия, въз основа на които да се извърши преценка за 

обективността на оферирания от него срок. 

 

На основание чл. 70, ал. 3 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 и ал. 1 ВПОВОП, офертата, представена от 

„Прима инженеринг“ ООД с вх. № 02-01-1309/08.09.2015 г., се определя за невалидна, като 

техническото предложение няма да се оценява, документите от ценовото предложение няма 

да се разглеждат и оценяват, а офертата няма да се класира. 

 

Писмена обосновка от участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 02-01-

1364/17.09.2015 г. 

В представената от участника писмена обосновка не се съдържат обективни обстоятелства, 

свързани с която и да е от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1-5 ЗОП причини и показващи как е 

достигнато числовото изражение на направеното предложението по показателя „Срок за 

изпълнение“ – 11 работни дни, а именно: 

В настоящата обосновка е посочено, че „норма време“ – количество труд за единица мярка 

работа в човекочасове, за отделните видове СРР, съобразно техническите спецификации на 

Възложителя, е изчислена съобразно „специализиран софтуер /в случая Gaudy Project5/“, но 

не са представени данни и информация, от които може да се направи обективен извод, че 

посочените от участника в представения от него Линеен график, показатели на „норма време 

за единица“, са именно тези, заложени в специализирания софтуер и съответно са 

реалистични такива. При съпоставка на нормите за време за даден вид СРР, с тези, посочени 

в „Строителни ремонти І част” на СЕК и УСН/Билдинг мениджър, се установява, че някои 
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от посочените от участника норми за време, са занижени, за да може да бъдат изпълнени за 

оферираното от него време с оферираното от него количество работници – така например 

това са предложенията му по дейности: 2 /оферирана норма време за ед. м. 0.22, при 

изчислена съгласно СЕК - 0.443, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 0.3000/, 5 /оферирана 

норма време за ед. м. 0.248, при изчислена съгласно СЕК – 0.590, а съгласно УСН/Билдинг 

мениджър – 0.5900/, 6 /оферирана норма време за ед. м. 0.18, при изчислена съгласно СЕК – 

0.38, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 1.1630/, 7 /оферирана норма време за ед. м. 0.142, 

при изчислена съгласно СЕК – 0.39, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 0.8000/, 8 

/оферирана норма време за ед. м 0.283, при изчислена съгласно СЕК - 0.56, а съгласно 

УСН/Билдинг мениджър – 0.6100/, 13/оферирана норма време за ед. 0.262, при изчислена 

съгласно СЕК 0.95, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 1.1340/, 16 /оферирана норма 

време за ед. 0.462, при изчислена съгласно СЕК 2.31, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 

2.6780/, 22 /оферирана норма време за ед. 0.28, при изчислена съгласно СЕК - 1.948, а 

съгласно УСН/Билдинг мениджър – 8.2900/. С оглед предходното, предложеното 

техническо решение от участника, не може да се определи като реално постижимо, предвид 

липсата на обективни обстоятелства, които да го обосноват.  

Представеното от този участник решение не може да се определи и като „оригинално“, 

доколкото разпределението на отделните СРР в етапи самият той определя като „условно“, 

а представеният линеен график на дейностите следва нормално-изискуемият се 

технологичен процес, в който началото на изпълнение на дадена дейност е обусловено от 

приключването на предхождаща я такава.  

В представената обосновка не е посочено наличие на каквито и да са изключително 

благоприятни за участника условия, въз основа на които да се извърши преценка за 

обективността на оферирания от него срок.  

На основание чл. 70, ал. 3 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 и ал. 1 ВПОВОП, офертата, представена от 

„Данаила Билд“ ЕООД с вх. № 02-01-1307/08.09.2015 г., се определя за невалидна, като 

техническото предложение няма да се оценява, документите от ценовото предложение няма 

да се разглеждат и оценяват, а офертата няма да се класира. 

 

Писмена обосновка от участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, вх. № 02-01-

1365/17.09.2015 г. 

В представената от участника писмена обосновка не се съдържат обективни обстоятелства, 

свързани с която и да е от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1-5 ЗОП причини и показващи как е 

достигнато числовото изражение на направеното предложението по показателя „Срок за 

изпълнение“ – 10 работни дни, а именно: 

В настоящата обосновка е посочено, че „норма време“ за единица мярка е взета от СЕК, 

ТНС, УСН и фирмени норми. Същите обаче, не са посочени, а са представени само като 

„обща норма време“. При съпоставка на нормите за време за даден вид СРР, с тези, посочени 

в „Строителни ремонти І част” на СЕК и УСН, се установява, че някои от посочените от 

участника норми за време, са занижени, за да може да бъдат изпълнени за оферираното от 

него време с оферираното от него количество работници – така например това са 

предложенията му по дейности: 1 /оферирана обща норма време 93.96, при изчислена 

съгласно СЕК - 800, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 103.94/; 2 /оферирана обща норма 

време 79.20, при изчислена съгласно СЕК - 176, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 120/, 

5 /оферирана обща норма време 36.83, при изчислена съгласно СЕК – 97.35, а съгласно 
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УСН/Билдинг мениджър – 97.35/, 6 /оферирана обща норма време 93.96, при изчислена 

съгласно СЕК – 220, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 674,54/, 7 /оферирана обща норма 

време 74.12, при изчислена съгласно СЕК – 226, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 

464.00/, 8 /оферирана обща норма време 147.73, при изчислена съгласно СЕК – 325, а 

съгласно УСН/Билдинг мениджър – 358.80/, 13/оферирана обща норма време 35.37, при 

изчислена съгласно СЕК – 142, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 170.10/, 16 /оферирана 

обща норма време 24.95, при изчислена съгласно СЕК – 138.6, а съгласно УСН/Билдинг 

мениджър – 160.68/, 22 /оферирана обща норма време 95.76, при изчислена съгласно СЕК – 

740.24, а съгласно УСН/Билдинг мениджър – 3150.20/. С оглед предходното, предложеното 

техническо решение от участника, не може да се определи като реално постижимо, предвид 

липсата на обективни обстоятелства, които да го обосноват.  

Представеното от този участник решение не може да се определи и като „оригинално“, 

доколкото предлаганата за използване от него работна сила /квалификация на персонала и 

строителна техника/, е обичайната такава за изискуемите се от Възложителя СРР, включени 

в предмета на обществената поръчка, а представеният линеен график на дейностите следва 

нормално-изискуемият се технологичен процес, в който началото на изпълнение на дадена 

дейност е обусловено от приключването на предхождаща я такава.  

В представената обосновка не е посочено наличие на каквито и да са изключително 

благоприятни за участника условия, въз основа на които да се извърши преценка за 

обективността на оферирания от него срок.  

На основание чл. 70, ал. 3 ЗОП вр. чл. 30, ал. 3 и ал. 1 ВПОВОП, офертата, представена от 

ЕТ„АС-строй – Янко Славчев“ с вх. № 02-01-1298/08.09.2015 г., се определя за невалидна, 

като техническото предложение няма да се оценява, документите от ценовото предложение 

няма да се разглеждат и оценяват, а офертата няма да се класира. 

 

II-3 Резултати от разглеждане на документите в Етап III - Проверка дали размерът на 

представеното ценово предложение не надвишава посочената в Публичната покана 

прогнозна стойност. Оферти, чиито ценови предложения надвишават посочената в 

Публичната покана прогнозна стойност, не подлежат на оценка и се определят за невалидни: 

 

Оферта на участника „РУВЕКС“ АД, вх. № 02-01-1297/08.09.2015 г.: 

Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части /Количествено – стойностна сметка и 

Показатели за ценообразуване на СМР/ и в рамките на определения от Възложителя 

максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета на поръчката. От представеното 

ценово предложение от офериращото лице „Рувекс“ АД може да се установи, че същото 

отговаря на поставените изисквания от закона и от Възложителя, посочени в Публичната 

покана. 

 

Оферта на участника „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД, вх. № 02-01-1302/08.09.2015 г.: 

Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части /Количествено – стойностна сметка и 

Показатели за ценообразуване на СМР/ и в рамките на определения от Възложителя 

максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета на поръчката. От представеното 

ценово предложение от офериращото лице „Техно-консулт 2000“ ЕООД може да се 
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установи, че същото отговаря на поставените изисквания от закона и от Възложителя, 

посочени в Публичната покана. 

 

Оферта на участника „НСИ – НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вх. № 02-01-

1303/08.09.2015 г.: 

Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя и в рамките на определения от Възложителя максимален финансов ресурс за 

изпълнението на предмета на поръчката, но същото не съдържа всички изискуеми се части  

- представена е Количествено – стойностна сметка, но липсват Показатели за 

ценообразуване на СМР: 

 - с т. 3.5 от Техническата спецификация, публикувана на Профила на купувач, от всеки от 

участниците е изискано представяне на ценови предложения, които „да съдържат точна 

количествено-стойностна сметка и показатели за тяхното ценообразуване“; в 

публикуваните на Профила на купувача образци на документи, са представени образци на 

ценово предложение, количествено-стойностна сметка и показатели за ценообразуване, 

като за последният документ е посочено, че същият „е само ориентировъчен, т.е. ще се 

приемат и други форми, представящи начина на ценообразуване на оферираните СРР“, но 

не и че такъв не е изискуем.  

При разглеждане документите на този участник, комисията не констатира наличие на 

отделен документ „Показатели за ценообразуване“, нито същият е част от представеното 

ценово предложение. Такъв документ не е описано че се прилага, не е приложен, не е част 

от друг документ. 

Предвид горното, от представеното ценово предложение от офериращото лице „НСИ - нео 

стил инженеринг“ ООД, не може да се установи, че офертата му отговаря на поставените от 

закона и Възложителя изисквания за представяне. Поради това и с оглед разпоредбата на чл. 

30, ал. 4 от ВПВОП, офертата с вх. № 02-01-1303/08.09.2015 г., представена от „НСИ - нео 

стил инженеринг“ ООД  се определя за невалидна, като ценовото му предложение няма да 

се оценява, а офертата няма да се класира. 

 

Оферта на участника „КИТ СТРОЙ“ ООД, вх. № 02-01-1304/08.09.2015 г.: 

Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части /Количествено – стойностна сметка и 

Показатели за ценообразуване на СМР/ и в рамките на определения от Възложителя 

максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета на поръчката. От представеното 

ценово предложение от офериращото лице „Кит строй“ ООД може да се установи, че 

същото отговаря на поставените изисквания от закона и от Възложителя, посочени в 

Публичната покана. 

 

Оферта на участника „ТИС ГРУП“ ЕООД, вх. № 02-01-1308/08.09.2015 г.: 

Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части /Количествено – стойностна сметка и 

Показатели за ценообразуване на СМР/ и в рамките на определения от Възложителя 

максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета на поръчката. От представеното 

ценово предложение от офериращото лице „Тис груп“ ЕООД може да се установи, че 
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същото отговаря на поставените изисквания от закона и от Възложителя, посочени в 

Публичната покана. 

 

Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП вр. чл. 30, 

ал. 3 ВПВОП за предложения на допуснатите участници в ценовото предложение по 

показателя „Предлагана цена“: 

Оферта на участника „РУВЕКС“ АД, вх. № 02-01-1297/08.09.2015 г.: 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 87816.55 лева без ДДС 

 

Оферта на участника „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД, вх. № 02-01-1302/08.09.2015 г.: 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 90962 лева без ДДС 

 

Оферта на участника „КИТ СТРОЙ“ ООД, вх. № 02-01-1304/08.09.2015 г.: 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 106988.40 лева без ДДС 

 

Оферта на участника „ТИС ГРУП“ ЕООД, вх. № 02-01-1308/08.09.2015 г.: 

с офертата е направено предложение за обща цена за изпълнението на предмета на 

поръчката,  в размер на 106807.05 лева без ДДС 

 

За изчисляване на наличието на предложение в офертата на участник, което да е с повече от 

20 на 100 по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател за оценка, комисията използва формулата, посочена в Решение № 

507/24.06.2008 г. на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ по преписка № КЗК - 

243/25.04.2008 г., а именно: 

У - Х    х   100 =   %, 

   У 

където “Х” е предложението на конкретния участник, а “У” - средната стойност на 

предложенията в офертите на останалите участници.  

Комисията констатира, че с оглед направените предложения и при прилагане на формулата 

по-горе, няма оферта на участник, в която да се съдържа предложение по показателя за 

оценка „Предлагана цена“, което да е с повече от 20 на 100 по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. Поради 

това няма да бъде изисквана обосновка за образуване на числовото изражение по този 

показател от допуснатите участници в процедурата. 

 

ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ, съобразно заложената в Поканата за 

участие методика: 

 

С оглед разгледаните до момента оферти, Комисията допуска до оценка офертите на 

следните участници: „РУВЕКС“ АД, вх. № 02-01-1297/08.09.2015 г.; „ТЕХНО-КОНСУЛТ 

2000“ЕООД, вх. № 02-01-1302/08.09.2015 г., „КИТ СТРОЙ“ ООД, вх. № 02-01-

1304/08.09.2015 г.; и „ТИС ГРУП“ ЕООД, вх. № 02-01-1308/08.09.2015 г. 
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Същите ще бъдат оценени и класирани съобразно посоченото в Поканата за участие, а 

именно: 

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

1. Критерий за оценка 

Критерият за оценка на офертите на участниците в настоящата процедура е 

икономически най-изгодната оферта. 

2. Показатели и методика за комплексна оценка 

2.1. Показатели за оценка на офертите  

1) Срок за изпълнение (ПK1i) – оценява се предложеният краен срок за изпълнение на 

строително-ремонтните дейности, обект на поръчката. 

2) Предлагана цена (ПK2i) – оценява се предложението за обща, крайна цена за пълна 

реализация и цялостно изпълнение предмета на поръчката /в този срок не се включва 

гаранционният срок/. 

2. Относителната тежест на посочените показатели в общата комплексна оценка е: 

1. Срок за изпълнение (ПK1i)– 60 % 

2. Предлагана цена (ПK2i)– 40 % 

2.3. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (KOi) 

а) По показателя „Срок за изпълнение” (ПK1i) 

Офериращото лице предлага в Техническото си предложение краен (общ) срок за 

изпълнение на всички строително-ремонтни дейности, предмет на настоящата 

поръчка в работни дни. 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този показател е 

100 (сто) точки. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимален предложен срок Срmin   

----------------------------------------------- x 100= Брой точки по показател Срок за  

Предложение на конкретния участник Срi изпълнение ПK1i 

 

Забележка:  

Офериращите лица са длъжни да предложат срокове в цели дни. Предложения в дробни 

числа не се вземат предвид и в този случай офертата на участник получава нула точки 

по целия показател. Такава оферта не се взема предвид и при изчисляване на точките на 

останалите оферти. 

 

б) По показателя „Предлагана цена” (ПК2i) 

Офериращото лице предлага в Ценовото си предложение обща крайна (сборна) цена за 

изпълнение на поръчката в лева без ДДС.  

Максималният брой точки, които може да получи всеки участник по този показател е 

100 (сто) точки. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена Цmin 

----------------------------------------------х 100 =         Брой точки по показател Предлагана  

Предложена цена от конкретния участник Цi      цена ПК2i 

 

2.4. Комплексна оценка на офертите (KOi) 
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Всяка допусната до пълна оценка оферта, получава крайна комплексна оценка, изразена 

в точки по следната формула: 

 

   КОi= ПК1i Х 60 % + ПK2i Х 40 %  

 

Където: 

КОi е комплексната оценка на офертата на i-тия на участник;  

ПK1i е брой точки по показател „Срок за изпълнение“ на офертата на i-тия участник 

ПK2i е брой точки по показател „Предлагана цена“ на офертата на i-тия участник. 

 

Оценка на офертите на допуснатите участници по показателя „Срок за изпълнение” (ПK1i): 

Предложение на участника „РУВЕКС“ АД – 14 работни дни; Минимален предложен срок 

Срmin – 14 работни дни, при което този участник получава 100 т., изчислени по формулата: 

14   

----- x 100 = 100 

14 

 

Предложение на участника „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД – 20 работни дни; Минимален 

предложен срок Срmin – 14 работни дни, при което този участник получава 70 т., изчислени 

по формулата: 

14   

----- x 100 = 70 

20 

 

Предложение на участника „КИТ СТРОЙ“ ООД – 19 работни дни; Минимален предложен 

срок Срmin – 14 работни дни, при което този участник получава 73.68 т., изчислени по 

формулата: 

14   

----- x 100 = 73.68 

19 

 

Предложение на участника „ТИС ГРУП“ ЕООД – 15 работни дни; Минимален предложен 

срок Срmin – 14 работни дни, при което този участник получава 93.33 т., изчислени по 

формулата: 

14   

----- x 100 = 93.33 

15 

 

 

 

Оценка на офертите на допуснатите участници по показателя „Предлагана цена” (ПK2i): 

Предложение на участника „РУВЕКС“ АД – 87816.55 лева без ДДС; Минимална 

предложена цена Цmin – 87816.55 лева без ДДС, при което този участник получава 100 т., 

изчислени по формулата: 

87816.55    
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------------- x 100 = 100 

87816.55  

 

Предложение на участника „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД – 90962 лева без ДДС; 

Минимална предложена цена Цmin – 87816.55 лева без ДДС, при което този участник 

получава 96.54 т., изчислени по формулата: 

87816.55    

------------- x 100 = 96.54 

90962  

 

Предложение на участника „КИТ СТРОЙ“ ООД – 106988.40 лева без ДДС; Минимална 

предложена цена Цmin – 87816.55 лева без ДДС, при което този участник получава 82.08 т., 

изчислени по формулата: 

87816.55    

------------- x 100 = 82.08 

106988.40  

 

Предложение на участника „ТИС ГРУП“ ЕООД – 106807.05 лева без ДДС; Минимална 

предложена цена Цmin – 87816.55 лева без ДДС, при което този участник получава 82.08 т., 

изчислени по формулата: 

87816.55    

------------- x 100 = 82.22 

106807.05  

 

Комплексна оценка на офертите (KOi) на допуснатите до оценка участници: 

 

Оценка на оферта на участника „РУВЕКС“ АД: 

100х60% + 100х40% = 100 т. 

Оценка на оферта на участника „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД: 

70х60% + 96.54х40% = 80.62 т. 

Оценка на оферта на участника „КИТ СТРОЙ“ ООД:  

73.68х60% + 82.08х40% = 77.04 т. 

Оценка на оферта на участника „ТИС ГРУП“ ЕООД:  

93.33х60% + 82.22х40% = 88.89 т. 

 

Всички изчисления са извършвани с точност до втори знак след десетичната запетая. 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ: 

 

1. „РУВЕКС“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1297/08.09.2015 г. – 100 т. 

2. „ТИС ГРУП“ ЕООД, с офета с вх. № 02-01-1308/08.09.2015 г. – 88.89 т. 

3. „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1302/08.09.2015 г. – 

80.62 т. 

4. „КИТ СТРОЙ“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1304/08.09.2015 г. – 77.04 т. 
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С оглед извършеното разглеждане и оценяване на постъпилата оферта за участие в 

проведеното събиране на оферти за възлагане на поръчка с предмет: „Извършване на 

строително-ремонтни работи на покрив – ниска част на УМЦ – гр. Велинград“, по чл. 14, 

ал. 4 ЗОП, провеждана при условията на Глава осем „А“, част Втора от ЗОП чрез 

Публична покана /с уникален код, под който е публикувана публичната покана за 

участие на Портала за обществени поръчки: 9045340, назначената комисия със 

Заповед № 173/28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, определя оферта 

с вх. № 02-01-1297/08.09.2015 г. на „Рувекс“ АД, за валидна такава и с икономически 

най-изгодна оферта, съобразно избрания критерий за оценка и предлага да й бъде 

възложено изпълнението на горепосочената поръчка.  

 

Приложения: 

1. Протокол /списък/ за предаване на постъпили оферти от 09.09.2015 г.; 

2. Присъствен списък от 09.09.2015 г.; 

3. Декларации по чл.101г, ал. 2 ЗОП от 09.09.2015 г. – 3 броя; 

4. Оферти, постъпили за участие в настоящата процедура – 10 брой; 

5. Искания за представяне на обосновки по чл. 70 ЗОП, ведно с придружителни писма 

и разпечатки от електронната поща – по 4 броя; 

6. Протокол за предаване на постъпили писмени обосновки от 18.09.2015 г.; 

7. Писмени обосновки – 3 броя. 

 

Дата на предаване на Протокола по чл. 101г, ал.4 ЗОП /състоящ се от протокол – 

първа част от 14.09.2015 г. и протокол – втора част от 18.09.2015 г., настоящият 

протокол/ и приложенията към него, е датата, на която същият е входиран в 

деловодството на ЦУ на ДП БСТ. 

Настоящият протокол – втора част, се състои от общо 11 страници и се подписа от 

назначената КОМИСИЯ както следва: 

 
/подпис заличен на основание чл. 2 ЗЗЛД/ 

Красимир Еревинов 
/подпис заличен на основание чл. 2 ЗЗЛД/ 

Светла Николова 
/подпис заличен на основание чл. 2 ЗЗЛД/ 

Рада Гьонова 

 

 

 


