
Стр. 1 от 5 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № 1.1 
по чл. 68 ал.7 и ал.8 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.36а от ЗОП 

От дейността на комисия, назначена със Заповед №165/25.02.2015 г. на Кмета на 
община Белене за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в 
открита процедура по чл.14, ал.3, т.2 по опростени правила от ЗОП, публикувана в РОП с 
уникален № 00661-2015-0002, и предмет: Избор на регистриран одитор за извършване 
на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на 
проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в 
трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, 
финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 
2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2. 

  На 12.05.2015 г., от 13:00 ч. в зала № 26 на административната сграда на Община 
Белене, находяща се на ул. "България" № 35, на основание Заповед № 
165/25.02.2015г. на Кмета на община Белене, и във връзка с дадени писмени указания на 
Възложителя от 08.05.2015г., в закрито заседание, заседава комисия в състав: 

Председател: 
Цветомир Цветанов – гл. експерт ИР и ОП в Община Белене 

и 

Членове: 
1. Румен Джантов – юрист;
2. Синела Арабаджиева – на длъжност старши счетоводител в Община Белене,
магистър по „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”; 
3. Антон Антонов – финансов контрольор в Община Белене, магистър „Икономист-
счетоводител” със сертификат за ВО в публичния регистър №00576/24.11.2008 г., 
издаден от Министъра на финансите;                            
4. Анелия Джантова – счетоводител в Община Белене, бакалавър по „Счетоводство и
контрол”; 

Поради отпуск на редовния член на комисията Виктория Златкова, същият се 
замества в настоящото заседание от резервния член на комисията Синела Арабаджиева. 

Във връзка с Протокол №1 по чл.68 ал.7 от ЗОП, от 16.03.2015г., при работата си 
горепосочената комисия, установи че при двама участника - "Грант Торнтон" ООД с ЕИК 
831716285 и "Баланс-М" ЕООД с ЕИК 121435206 има съмнения за наличие на свързаност 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333231303932
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Председателят на Комисията запозна Въложителя, като на последния му бяха 
представени постъпилите възраженията от двамата участника, както и Протокол №1 от 
16.03.2015г. На основание чл.36а от ЗОП Възложителят упражни правото си на контрол 
върху работата на Комисията (по смисъла на Решение №154/18.02.2015г. на КЗК, 

между двете дружества, противно на забраната по чл.55 ал.7 от ЗОП. 

Комисията изпрати Протокол №1 до всички участници, като от посочените двама 
участника, бяха получени възражения от тяхна страна - съответно на 19 и на 20.03.2015г., по 
повод констатациите на комисията в Протокол №1. Двамата участника твърдят и възразяват, 
че според тях "отсъства хипотеза на свързаност" поради следните съображения: 

1. Изтъква се, че управителя на ЕООД-то е едноличен собственик на капитала на
същото това ЕООД. Притежава и 4% дялове в капитала на ООД-то. 92% от останалите 
дялове в ООД-то се държат от управителя на ООД-то, а по още 2% дялове притежавали 
двама немски граждани.   

Според управителя на ООД-то, в конкретната разглеждана хипотеза отсъствала 
хипотеза на свързани лица по смисъла на цитираната ДР на ЗОП. Не се отрича, че 
управителя на ЕООД-то и на ООД-то са съдружници в ООД-то. Обаче от друга страна, се 
твърди, че те не участват (в обявената процедура) като физически лица в лично 
качество, а участници са юридическите лица - ЕООД-то и ООД-то, които са 
самостоятелни правни субекти.  

В писмото си управителя на ООД-то отстоява виждането, че "различна би била 
хипотезата, ако някое от посочените ЮЛ (ЕООД-то и ООД-то) били съдружник в 
капитала на другото", като завършва пояснявайки, че конкретния настоящ случай не бил 
такъв според него. 

2. Във връзка с хипотезата на буква "е" на т.23, от §1 на ДР на ЗОП, управителя на
ООД-то смята, че отсъства наличие на свързани лица. Нито ООД-то нито ЕООД-то, като 
ЮЛ, не участвали в управлението на някое от другото дружество (както е посочено в т.1). В 
допълнение, едноличния собственик на капитала на ЕООД-то, макар и съдружник като 
физическо лице(ФЛ) в капитала на ООД-то, не бил управител на последното. Не ЕООД-
то (като ЮЛ) бил съдружник в ООД-то, а едноличния собственик на капитала на ЕООД-
то, но в качеството му на ФЛ, като се подчертава, че размерът на участие на 
управителя на ЕООД-то (но в качеството му само на ФЛ), е само 4% като съдружник в 
ООД-то. 

Отправя се искане от страна на "Баланс-М" ЕООД за преразглеждане на 
констатацията на Комисията по протокол №1.  
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http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043049, стр.25, абзаз първи) като дава 
задължителни писмени указания към комисията, а именно - на този етап да бъдат 
разгледани и документите в Плик №1 от офертите на "Грант Торнтон" ООД и "Баланс-М" 
ЕООД с оглед съответствието им с изискванията посочени в обявлението и документацията 
(по смисъла на Решение №195/11.03.2015г. на КЗК, 
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043155, стр.39 от решението, абзац 
предпоследен); 

На своето закрито заседание на 12.05.2015г. комисията разгледа документите в плик 
№1 само на тези двама участника, като процедира съгласно чл.68 ал.ал.7-8 от ЗОП.  

1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на
„Грант Торнтон” ООД, за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя. 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на 
„Грант Торнтон” ООД, Комисията установи, че участника не е представил документи 
съгласно изискванията на Възложителя посочени в Обявлението за поръчката 
(разд.ІІІ.2.3)Технически възможности, т.3), "Изискуеми документи и информация", т.1, 
изречение второ: Доказателствата за извършените услуги се представят под формата на 
удостоверения, издадени от получателите или от компетентен орган, или чрез посочване 
на публичен регистър, в който е публикувана информация за съответната услуга. 

Участникът е представил като доказателства за изпълнените и посочени от него 
услуги в списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 2 бр. препоръки да добро изпълнение и 1 бр. 
референция.  

Съгласно новата алинея 4 на чл. 51 от ЗОП (в сила от 01.07.2014г.) доказателството 
за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване в публичен регистър, 
в който е публикувана информация за доставката или услугата. От прочита на така 
цитираната императивна разпоредба следва, че изпълнението на извършена доставка  или 
услуга (какъвто е предмета и на настоящата обществена поръчка), може да се докаже 
единствено с два документа: удостоверение, издадено от получателя или чрез посочване 
в публичен регистър, т.е. удостоверяването на такова обстоятелство не може да стане чрез 
документ озаглавен препоръка/референция за добро изпълнение, доколкото същата се 
издава само и единствено при обществени поръчки с предмет строителство (съгласно 
Решение на КЗК №1514/09.12.2014г., стр.13, т.3 от решението). 

След направена справка от страната на комисията в Регистъра на обществените 
поръчки на сайта на АОП, бе открита информация потвърждаваща единствено 

http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043049
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043155
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300042561
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300042561


информацията посочена от участника в списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП за Агенция "Пътна 
инфраструктура" по процедура с уникален № 00044-2011-0080, където в документ 
"Обявление за възложена поръчка" е посочена информация за сключен договор с Грант 
Торнтон и АПИ. По смисъла на чл.14 и чл.15 от Правилника за прилагане на ЗОП, 
Регистъра на обществените поръчки е публичен и свободен, като информацията 
подлежаща на вписване в регистъра се предоставя от възложителите по реда на чл. 6, 
ал. 1 и 2 от ППЗОП. Във връзка с това, информацията посочена в списъка по чл.51 ал.1 т.1 
от ЗОП за възложената поръчка за процедура с уникален № 00044-2011-0080, се приема от 
комисията за удостоверена, по силата на задължението за всички възложители съгласно 
чл.44 ал.1 от ЗОП.  

Като цяло участникът „Грант Торнтон” ООД, на този етап не отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия, тъй като според поставените 
минимални критерии за подбор в обявлението (цит.): "Минимални изисквания: 1. 
Участниците трябва да са изпълнили успешно за предходните 3 години, считано от датата 
подаването на офертата поне 3 (три) услуги, сходни с предмета на обществената 
поръчка." С представените документи и доказателства в офертата си, „Грант 
Торнтон” ООД удостоверява изпълнението на 1 услуга сходна с предмета на 
поръчката, а изискването на възложителя е за изпълнени "поне 3 (три) услуги, 
сходни с предмета на обществената поръчка." 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на
„Баланс-М” ЕООД за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя. 

 При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на 
„Баланс-М” ЕООД, комисията не установи нередовности, липсващи документи и 
несъответствия по критериите за подбор, или с други изисквания на Възложителя. 

 На основание чл.68 ал.8, във вр. с ал.9 от ЗОП и констатациите по настоящия 
д о п ъ л н и т е л е н  протокол за липсите, редовността и съответствието на документите 
и инфомацията в плик №1 от офертите на двамата посочени участника, в т.ч. и с 
критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя, Комисията 
дава възможност на участника, при който това е констатирано в настоящия 
протокол, да представят допълнителни документи или да представи нови такива, с 
които смятат, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор, в 
съответствие с неговите изисквания посочени в обявлението. По смисъла на чл.24 ал.5 
от Правилника за прилагането на ЗОП документите, които участниците представят по чл. 
68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на 
оферти. 
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