
П Р О Т О К О Л № 1 

по чл. 68 ал.7 от Закона за обществени поръчки, 

във връзка с чл.68 ал.8.и чл.72 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 25.02.2015 г., от 10:00 ч. в зала № 26 на административната сграда на Община Белене, 
находяща се на ул. "България" № 35, на основание Заповед № 165/25.02.2015 г. на Кмета на 
община Белене, заседава комисия в състав: 

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

и 

Членове: 
1. Румен Джантов – юрист;
2. Виктория Любенова – ст. счетоводител в Община Белене, бакалавър по „Счетоводство и
контрол”; 
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”;

Председателят на комисията прие от Възложителя входящия регистър на получените оферти
по чл.57, ал. 4 от ЗОП. Председателят на комисията прочете на членовете на комисията, имената на 
участниците в процедурата. 

Постъпили са оферти, както следва: 

№ Наименование на участника Вх. № на офертата Дата на получаване на офертата 

1. СОП „Одит Виктори Груп” 
ООД, гр. София 53-00/14 23/02/2015 г., 11:58 ч. 

2. 
„Одит Адвайзерс” ООД, 

гр. София 26-00/86 24/02/2015 г., 10:16 ч. 
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3. 
„Стандарт - Одит” ЕООД,  

гр. Варна 
 

25-00/26 
 

24/02/2015 г., 11:21 ч. 

4. „Универс Одит Сървисиз” ЕООД, 
гр. София 

 
25-00/27 

 
24/02/2015 г., 11:29 ч. 

5. „Профит” ООД, 
гр. Смолян 

 
25-00/29 

 
24/02/2015 г., 11:37 ч. 

6. ”Грант Торнтон” ООД, 
гр. София 

 
25-00/30 

 
24/02/2015 г., 11:40 ч. 

 
7. 

„Баланс – М” ЕООД, 
гр. София 

 
25-00/31 

 
24/02/2015 г., 11:44 ч. 

8. „Семпер Фортис” ООД, 
гр. София 

 
25-00/32 

 
24/02/2015 г., 11:48 ч. 

9. 
„РСМ Би Екс” ООД,  

гр. София 
 

25-00/28 
 

24/02/2015 г., 11:33 ч. 

10. 
„АФА М” ЕООД,  

гр. София  
 

25-00/33 
 

24/02/2015 г., 11:57 ч. 

 
11. 

„Актив Ем Консулт” 
ДЗЗД, гр. София 

 
13-00/9 

 
24/02/2015 г., 12:04 ч. 

12. 
„Анед Консулт” ЕООД,  

гр. София 
 

25-00/34 
 

24/02/2015 г., 12:07 ч. 

13. „Глобъл одит сървисез” ООД, 
гр. София 

 
25-00/35 

 
24/02/2015 г., 12:10 ч. 

14. 
„Ю ейч уай брейн сторм консулт” 

ООД, гр. София 
 

25-00/36 
 

24/02/2015 г., 12:16 ч. 

15. „Римеса Одит” ООД, 
гр. Разград 

 
25-00/37 

 
24/02/2015 г., 12:19 ч. 

 
16. 

„Финанс одит консулт 2002” ООД,
гр. Варна 

 
25-00/38 

 
24/02/2015 г., 12:23 ч. 

17. „Консисто” ЕООД, 
гр. Варна 

 
25-00/39 

 
24/02/2015 г., 12:26 ч. 

 
След като се прочете списъка с постъпилите оферти, всички членове на комисията 

попълниха и подписаха декларации по чл.35 ал.3 от ЗОП. Отварянето на получените оферти 
се извърши по реда на тяхното постъпване, по реда на чл.68, ал.4 от ЗОП. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, 
подали оферта, представители на лица с нестопанска цела,  други лица или представители на 
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средствата за масово осведомяване. 
 

I.  Публичната част на заседанието на Комисията се извърши при отваряне на 
офертите и оповестяване на документите на участниците. Комисията процедира, извърши 
действия и проверка, в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал.ал. 4 и 5 от ЗОП. 

 
1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на СОП „Одит Виктори Груп” 

ООД, ЕИК 201692062: 
 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор”, и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 

Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Одит Адвайзерс” ООД, ЕИК 
201811851. 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор”, и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 

Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 
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3. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Стандарт - Одит” ЕООД, ЕИК 
148032197: 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор”, и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 

Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информцията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
4. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Универс Одит Сървисиз” 

ЕООД, ЕИК 130690960: 
 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 

Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 
Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 
 

5. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Профит” ООД, ЕИК 
120044628: 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 
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Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 

Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата 

 
6. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ”Грант Торнтон” ООД, ЕИК 

831716285: 
 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор”  и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 

 Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 
Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи различия 
или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 съответстват на 
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 
 
 

7. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Баланс – М” ЕООД, ЕИК 
121435206: 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 
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Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 

Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
8. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Семпер Фортис” ООД, ЕИК 

201244625: 
 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 

Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
9. Комисията пристъпи към  отваряне на офертата на „РСМ Би Екс” ООД, ЕИК 

121846175: 
 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
 Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 

Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
10. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „АФА М” ЕООД, ЕИК 
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201664515: 
 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 

Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
11. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Актив Ем Консулт” Д З З Д , 

със седалище и адрес на управление гр. София 1421, бул. „Черни връх” 59А - партер, с 
представител Татяна Бисерова Делибашева, с подадена оферта вх. № 13-00/9/24.02.2015 г. /със 
съдружници: "Ем Консулт Финанс" ЕООД, ЕИК 201532976, гр. София и "Актив Одит 
Консулт" ЕООД, ЕИК 202949677, гр.София/ 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 
 

 Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 
Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи различия 
или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 съответстват на 
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 
 

12. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Анед Консулт” ЕООД, ЕИК 
101790776: 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 



Стр. 8 от 22 

 

 

2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 

Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
13. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Глобъл одит сървиз” ООД, 

ЕИК 175407623: 
 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
 Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 
Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
14. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Ю ейч уай брейн сторм 

консулт” ООД, ЕИК 175259627: 
 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 

него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
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3. Румен Джантов;

Комисията отвори плик №1 и оповести документите, които съдържа. Комисията 
установи, че участникът не е приложил списък с документи и информацията по чл.56, ал.1, 
т.14 от ЗОП съдържащи се в офертата. 

15. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Римеса Одит” ООД, ЕИК
116540839: 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов;
2. Антон Антонов;
3. Румен Джантов;

Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 
него, бяха подписани от членовете на комисията: 

1. Цветомир Цветанов;
2. Антон Антонов;
3. Румен Джантов;

Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 
Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

16. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Финанс одит консулт 2002”
ООД, ЕИК 103710896. 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов;
2. Антон Антонов;
3. Румен Джантов;

Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 
него, бяха подписани от членовете на комисията: 

1. Цветомир Цветанов;
2. Антон Антонов;
3. Румен Джантов;

Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 
Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

17. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Консисто” ЕООД, ЕИК
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103561153. 

Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Цветомир Цветанов;
2. Антон Антонов;
3. Румен Джантов;

Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор” и всички документите съдържащи се в 
него, бяха подписани от членовете на комисията: 

1. Цветомир Цветанов;
2. Антон Антонов;
3. Румен Джантов;

Комисията отвори плик №1 и оповести документите и информацията, които той съдържа. 
Комисията провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи 
различия или липси на документи и информация. Документите и информацията в плик №1 
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

ІІ. След извършване на горепосочените действия, в 11:50ч. председателят на комисията 
обяви, че закрива публичната част от заседанието ѝ, в съответствие с чл.68 ал.6 от ЗОП. 
Всички оферти бяха заключени в шкаф. Следващото заседание на комисията бе насрочено за 
14ч. на същия ден. 

На 25.02.2015 г. в 13:30ч. комисията се събра за да продължи своята работа при закрити врата, 
със задача проверка за наличието и редовността на представените документи в плик 1 по см. на 
чл.68 ал.7 ЗОП. Председателят на комисията резюмира поставените изисквания на възложителя за 
съдържанието на Плик №1 „Документи за подбор” и в 14ч. комисията продължи своята работа 
с проверка за наличието и редовността на представените документи в плик 1 на офертите по 
същество. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Одит
Виктори Груп” ООД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя, 
или наличие или липса на документи. 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „Одит 
Виктори Груп” ООД, комисията не установи нередовности, липсващи документи и 
несъответствия по критериите за подбор, или с други изисквания на Възложителя. 

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

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „Одит 
Адвйзерс” 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 
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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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 3 бр. референции и 1 бр. препоръка.  
 
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). 

 
3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на „Стандарт - 

Одит” ЕООД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 
 
 При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на 

„Стандарт Одит” ЕООД, 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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 4 бр. препоръки.  
 
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). 

 
4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Универс 

Одит Сървисиз” ЕООД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 
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 При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на 

„Универс Одит Сървисиз” ЕООД, 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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 2 бр. референции и 1 бр. препоръка.  
 
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). 
 
 

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

 
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на 

„Профит” 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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 3 бр. "формуляри за верификация" и референции/препоръки за 
добро изпълнение.  

 
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, 
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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). 

 
6. 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 участникът е подал оферта в нарушение на чл.55 ал.7 
ЗОП, във връзка с чл.24а от Правилника за прилагане на ЗОП и по смисъла на § 1 т.23а букви "д" 
и "е" от ДР на ЗОП. Установено е по безпорен начин, че лицето Мариана Петрова Михайлова - в 
качеството ѝ на съдружник в "Грант Торнтон" ООД, е управител на "Баланс-М" ЕООД, който е 
друг участник в настоящата процедура.  

 
Участникът е представил 2 броя декларация по чл.56 ал.1 т.6 от ЗОП с невярно съдържание, 

а именно - от управителя и прокуристра на "Грант Торнтон" ООД, като са декларирали 
обстоятелства, че  дружеството "не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура".  

 
Разпоредбата на чл.55 ал.7 от ЗОП е абсолютна пречка за участие в процедура, а съгласно 

чл.24а ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП, случай че комисията за провеждане на процедурата 
установи, че декларацията по чл.24а ал. 1 от ППЗОП е с невярно съдържание, отстранява от 
процедурата всички участници, които са свързани лица или свързани предприятия.  

 
Във връзка гореизложеното комисията няма да разглежда офертата на "Грант Торнтон" 

ООД, и предлага на Възложителя на основание чл.24а ал.2 от ППЗОП, да отстрани "Грант Торнтон" 
ООД от участие.  

 
7. 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 установи, че участникът е подал оферта в нарушение на чл.55 ал.7 ЗОП, във 
връзка с чл.24а от Правилника за прилагане на ЗОП и по смисъла на § 1 т.23а букви "д" и "е" от ДР 
на ЗОП. Установено е по безспорен начин, че лицето Мариана Петрова Михайлова - в качеството 
ѝ управител на "Баланс-М" ЕООД, е съдружник в "Грант Торнтон" ООД, който е друг участник в 
настоящата процедура.  

 
Участникът е представил 1 брой декларация по чл.56 ал.1 т.6 от ЗОП с невярно съдържание, 

а именно - от управителя на "Баланс-М" ЕООД, който е декларирал обстоятелство, че "не е свързано 
лице с друг участник в настоящата процедура".  

 
Разпоредбата на чл.55 ал.7 от ЗОП е абсолютна пречка за участие в процедура, а съгласно 

чл.24а ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП, случай че комисията за провеждане на процедурата 
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установи, че декларацията по чл.24а ал. 1 от ППЗОП е с невярно съдържание, отстранява от 
процедурата всички участници, които са свързани лица или свързани предприятия.  

 
Във връзка гореизложеното комисията няма да разглежда офертата на "Баланс-М" 

ЕООД, и предлага на Възложителя на основание чл.24а ал.2 от ППЗОП, да отстрани 
"Баланс-М" ЕООД от участие. 

 
8. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Семпер 

Фортис” ООД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 
 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „Семпер 
Фортис” 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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 4 бр. препоръки.  
 
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). 

 
9. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „РСМ Би 

Екс” ООД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 
 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „РСМ 
Би Екс” 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 извършените и посочени от него услуги в 
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списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 2 бр. "референтно писмо" и 1 бр. "референция", както и посочване 
на хиперлинк към електронен регистър "Информационна система за управление и наблюдение на 
структурните инструменти на ЕС в България".  

 
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). 

 
От друга страна посочения хиперлинк към електронния регистър, отваря интернет страница 

(http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?org=executor&benef=8919) на която е даден 
"Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител", но при клик на съотвеното 
досие на проект, се отваря нова конкретна страница която не дава информация удостоверяваща по 
недвусмислен начин, каква точно услуга, доставка или строителство е изпълнявал съответния 
изпълнител в рамките на точно този проект, а са изброени общо дейностите заложени по проекта и 
разбивка на финансирането. Така посочена и организирана информацията, не представлява 
"удостоверяване" на съответна изпълнена дейност, и не е годна за позоваване по повод доказване 
участие в нейното изпълнение, поради спецификата на нейното структуриране и поднасяне в 
панела. Не става ясно и не е идентифицирано кое дружество, посочено че е взело участие в 
изпълнение на проекта, какъв тип дейност дори, в предмета на собстветата му дейност с която се 
занимава, е изпълнявало в рамките на проекта. Т.е. посочения регистър не може да се приеме за 
адекватно удостоверяващ изпълнение. 

 
10. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „АФА М” 

ЕООД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 
 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „АФА 
М” ЕООД, 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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 5 бр. референции.  
 
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 
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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). 

 
11. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Актив 

Ем Консулт” Д З З Д  за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 
 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „Актив 
Ем Консулт” ДЗЗД, 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. 

Съгласно условието посочено в раздел III.2.3 Технически възможности на обявлението, 
"при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението" .  

 
В случая обединението прилага като доказателства за съответствие с поставените 

минимални изисквания от Възложителя, с представяне на документи и информация за изпълнени 
сходни услуги, изпълнявани от двамата съдружника. Съдружника "Ем Консулт Финанс" ЕООД 
представя 1 бр. разпечатка от регистъра по чл.21 ал.1 от ЗОП за процедура с уникален № 00258-
2014-0002 (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=648000&newver=2) . Представен е 
договор за създаване на обединение "Евро Одит" ДЗЗД, според който съдружника в това 
обединение "Ем Консулт Финанс" ЕООД е с дял на изпълнение на дейностите по него от 97%. По 
смисъла на чл. 14 и чл.15 от Правилника за прилагане на ЗОП, Регистър 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 Регистъра на обществените поръчки на сайта на АОП за изпълнен договор за процедура 
с уникален № 00258-2014-0002, се приема от комисията за удостоверена, по силата на 
задължението за всички Възложители съгласно чл.44 ал.9 от ЗОП.  

 
Що се отнася до другия съдружник в „Актив Ем Консулт” ДЗЗД - "Актив Одит Консулт" 

ЕООД, същия представя 2 бр. референции.  
 
Като цяло участникът „Актив Ем Консулт” ДЗЗД, на този етап не отговаря на 

предварително обявените от възложителя условия, тъй като според поставените такива 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." 

http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300042561
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=648000&newver=2


Стр. 17 от 22

 

 

 
 
Участникът е представил като доказателства за извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 2 бр. референции и 1бр. разпечатка от публичен регистър(което се 
приема от комисията за удостоверено изпълнение).  

 
 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). 
 
 На този етап с представените документи и доказателства в офертата си, „Актив 
Ем Консулт” ДЗЗД е удостоверил 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." 
 

12. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на „Анед 
Консулт” ЕООД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 

 
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „Анед 

Консулт” ЕООД, 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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 3 бр. препоръчки.  
 
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 
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строителство (съгласно Решение на КЗК №1514/09.12.2014г., стр.13, т.3 от решението). 
 

 
13. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на 

„Глобъл одит сървисез” ООД за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя. 

 
 При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „Глобъл 

одит сървисез” ЕООД, 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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 3 бр. референции.  
 
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). 

 
14. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на „Ю ейч 

уай брейн сторм консулт” ООД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 
 

 При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „ Ю ейч 
уай брейн сторм консулт” 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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 2 бр. референции, като референцията от Сентилион ООД е за 2 бр. 
изпълнени договора.  

 
Съгласно новата алинея 4 на чл. 51 от ЗОП (в сила от 01.07.2014г.) доказателството за 
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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). 

 
Участникът не е приложил списък с документи и информацията по чл.56, ал.1, т.14 от 

ЗОП съдържащи се в офертата. 
 

15. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Римеса 
Одит” ООД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 

 
 При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „Римеса 

Одит” 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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 3 бр. препоръки.  
 
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). 

 
16. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на „Финанс 

одит консулт 2002” ООД за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя. 

 
 При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на 

„Финанс одит консулт 2002” ООД, Комисията установи, че участника не е представил 
документи съгласно изискванията на Възложителя посочени в Обявлението за поръчката 
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(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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 1 бр. удостоверение от НАП-София и 8 бр. референции, както и 
посочване на хиперлинк към електронен регистър "Информационна система за управление и 
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България".  

 
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). 

 
От друга страна посочения хиперлинк към електронния регистър, отваря интернет страница 

(http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?org=executor&benef=8513) на която е даден 
"Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител", но при клик на съотвеното 
досие на проект, се отваря нова конкретна страница която не дава информация удостоверяваща по 
недвусмислен начин, каква точно услуга, доставка или строителство е изпълнявал съответния 
изпълнител в рамките на точно този проект, а са изброени общо дейностите заложени по проекта и 
разбивка на финансирането. Така посочена и организирана информацията, не представлява 
"удостоверяване" на съответна изпълнена дейност, и не е годна за позоваване по повод доказване 
участие в нейното изпълнение, поради спецификата на нейното структуриране и поднасяне в 
панела. Не става ясно и не е идентифицирано кое дружество, посочено че е взело участие в 
изпълнение на проекта, какъв тип дейност дори, в предмета на собстветата му дейност с която се 
занимава, е изпълнявало в рамките на проекта. Т.е. посочения регистър не може да се приеме за 
адекватно удостоверяващ изпълнение. 

 
На този етап с представените документи и доказателства в офертата си, „Финанс одит 

консулт 2002” ООД е удостоверил 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." 

 
17. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на 

„Консисто” ЕООД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 
 

 При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на 
„Консисто” ЕООД, Комисията установи, че участника не е представил документи съгласно 
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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 извършените и посочени от него услуги в 

списъка по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, 3 бр. референции.  
 
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). 

 
ІІI. На основание чл.68 ал.8, във вр. с ал.9 от ЗОП и констатациите по т.II на настоящия 

протокол за липсите, редовността и съответствието на документите и инфомацията в плик №1 
от офертите на съответните участници, в т.ч. и с критериите за подбор, или с други изисквания 
поставени от Възложителя, Комисията дава възможност на участниците, при които това е 
констатирано, да представят допълнителни документи или да представят нови такива, с 
които смятат, че ще удовлетворят 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. 

 
 Участникът "Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт" ООД освен гореописаното, следва да 
представи и списък с документите и информацията по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП съдържащи се в 
офертата му. 

 
Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол. 
 

IV. Въз основа на работата си Комисията установи и посочи гореописаните липси на 
документи и/или несъответствия в офертите на участниците, с изисквания по критериите за 
подбор поставени от Възложителя. На основание чл.68 ал.8 от ЗОП, във връзка с чл.68 ал.9 от 
ЗОП, настоящия протокол се изпраща до всички участници за отстраняване на несъответствията и 
нередовностите по офертите им. Участниците, от които това се изисква, представят на 
комисията съответните документи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия 
протокол.  
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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗА  Щ  ИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА  

РЕШЕНИЕ

                                                                № 1514

София, 09.12.2014 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

      ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров

Весела Андонова
  Зорница Иванова

  Петя Велчева

при секретар – протоколист Златимира Стайкова, разгледа в заседание, проведено 
на  09.12.2014 г., преписка  № КЗК-1165/ 2014 г., с наблюдаващ проучването г-жа Петя 
Велчева  – Член на КЗК. 

В  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  е  образувано  производство  по 
преписка № КЗК-1165/ 06.11.2014 г. във връзка с постъпила жалба вх. № ВХР-2493/ 
27.10.2014 г. от „Молекюлар Солушънс България” ЕООД срещу Решение № 565/ 
29.09.2014  г.  на  Кмета  на  община  Луковит,  с  което  е  открита  процедура  по  за 
възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет: „Доставка,  монтаж и  въвеждане  в 
експлоатация на  медицинско оборудване  в рамките на проект „Преустройство и 
оборудване  на  Многопрофилна  болница  за  активно  лечение  -  гр.  Луковит”, 
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за 
безвъзмездна  финансова  помощ  BG161PO001/4.1-05/2011/014”  в  две  обособени 
позиции“.

В жалбата се съдържа искане за налагане на временна мярка - спиране на 
процедурата  за  възлагане  на  обществената  поръчка. С  Определение № 1449/ 
11.11.2014 г.  КЗК  е наложила  временна  мярка  –  спиране  на  процедурата  по 
възлагане  на  обществената  поръчка. Срещу  така  постановеното  определение  в 
законоустановения срок не е подадена жалба пред ВАС.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА „МОЛЕКЮЛАР СОЛУШЪНС 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Жалбоподателят  счита  Решение  №  565/  29.09.2014  г.  на  възложителя  за 
незаконосъобразно предвид следните съображения:  

1



технически  предимства  (П3)  и  предлагана  цена  (П4).  Видно от  утвърдените  от 
възложителя  образци,  техническите  характеристики  (по  които  ще  се  оценяват 
техническите предимства П3) на предлаганата апаратура се посочват в Образец № 
16 „Техническо предложение“, а срока на доставка се посочва в Образец № 16А. 
Извършената  от  КЗК  проверка  установи,  че  в  никой  от  утвърдените  от 
възложителят образци не е предвидено да се посочи срок за инсталация. В самия 
Образец № 16 „Техническо предложение“ е предвидено единствено да се посочи 
информация  относно  гаранционния  срок,  максималното  време  за  реакция,  и 
следгаранционно  обслужване.  По  този  начин  за  потенциалните  участници  в 
процедурата остава неясно в кой от образците да впишат срока за инсталация и 
дали  това  няма  да  доведе  до  тенденциозно  отстраняване  от  участие  на  даден 
участник в процедурата.

Следва  да  се  отбележи,  че  възложителят  е  в  правото  си  спазвайки 
разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗОП да определи показателите и подпоказателите 
за  оценка  и  тяхната  тежест  по  целесъобразност,  като  обаче  внесе  яснота  къде 
следва да се съдържа информацията за тези показатели, в противен случай е налице 
нарушение  водещо  до  незаконосъобразност  на  решението  за  откриване  на 
процедурата. 

3. Основателно е твърдението на жалбоподателят, че  незаконосъобразно в
документацията за участие възложителят е заложил изискване за представяне на 
списък на доставките, сходни с предмета на обособената позиция изпълнени през 
последните 3 години, заедно с доказателство за извършената доставка под формата 
на препоръки за добро изпълнение.

В  Раздел  ІІІ.2.3)  Технически  възможности  от  обявлението  е  записано,  че 
участниците следва да представят (Образец № 10),  с  посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, монтаж и 
въвеждане в експлоатация (напр. препоръки за добро изпълнение, удостоверение за 
извършената доставка издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване  на  публичен  регистър,  в  който  е  публикувана  информацията  за 
доставката). 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  (какъвто  е  предмета  и  на  настоящата 
обществена поръчка) или услуга може да се докажа 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, за да докаже 
коректното изпълнение (строителство) на сходни обекти при други възложители 
където участникът е  бил избран за  изпълнител.  Предвид така  изложеното,  КЗК 
счита, че възложителят незаконосъобразно е включил в обявлението като условие 
доказателството за извършена доставка да става с препоръки за добро изпълнение.

4. Твърдението  на  жалбоподателя,  че възложителят  незаконосъобразно  е
заложил изискването, че „договори в процес на изпълнение не се приемат“, КЗК 
счита за основателно.

В  Раздел  ІІІ.2.3)  Технически  възможности  от  обявлението  като  условие  за 
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АПК/.  При този изход на производството, на Възложителя следва да се възложат 
направените от жалбоподателя „Молекюлар Солушънс България” ЕООД разноски в 
общ  размер  на   16  000  лв.  –  внесена   държавна  такса  за  образуване  на 
производството пред Комисията за защита на конкуренцията в размер на 15 000 лв., 
както и 1000 лв.  (видно от представен договор за  правна защита и съдействие) 
възнаграждение за процесуалния представител адв. Стоян Стоянов.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 122г, ал. 1, т. 1а от ЗОП и чл. 
122г, ал.9 от ЗОП, КЗК:

                                                    Р Е Ш И :

1. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 565/ 29.09.2014 
г.  на Кмета на община Луковит, с което е открита процедура по за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
медицинско  оборудване  в  рамките  на  проект  „Преустройство  и  оборудване  на 
Многопрофилна  болница  за  активно  лечение  -  гр.  Луковит”,  финансиран  от 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014” в две обособени позиции“.

 2.  ВЪЗЛАГА  на  Кмета  на  община  Луковит,  да  заплати  направените  по 
производството  разноски  от  „Молекюлар  Солушънс  България”  ЕООД  ЕИК 
201767287 в размер на 16 000 (шестнадесет хиляди) лева за заплатена държавна 
такса и адвокатско възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....................................
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

............................................
Александър Александров

................................
                                                         Весела Андонова

................................
Зорница Иванова

................................
                                                 Петя Велчева
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