
П Р О Т О К О Л  № 1 

по чл. 181, ал.4 ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 
 

 от работата на комисия, назначена със Заповед № 997/19.07.2019 г. на Кмета  на община 
Белене – Милен Павлов Дулев, за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получени 
оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 
от ЗОП, с предмет: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, 
ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“, публикувана с 
уникален № в РОП на сайта на АОП  00661-2019-0009, открита с Решение №  934/27.06.2019 г. 
на кмета на община Белене, с публикувано обявление в РОП на  27.06.2019 г. 
 
  Днес, 19.07.2019 г. от 13:30 часа в сградата на Община Белене – гр. Белене, ул. България 
№ 35, етаж последен, зала № 26, комисия в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Инж. Емил Валентинов Петров – магистър-инженер ВиК, външен експерт от списъка 
по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, УНЕ ВЕ – 2039,  
и  

ЧЛЕНОВЕ:  
1. Адв. Валери Трифонов Начев – правоспособен юрист, адвокат от АК- гр.Плевен, 

 
2.  Адв. Станимир Веселинов Колев – правоспособен юрист, адвокат от САК,  
 

 се събра в изпълнение на Заповед № 997/19.07.2019 г. на Кмета  на  община Белене – 
Милен Павлов Дулев – Възложител по чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, като проведе публично заседание 
на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП  по отваряне на получените оферти в процедурата.  
  
 В указаният по обявлението за поръчка час за отваряне на офертите, при откриване на 
публичното заседание на комисията не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване, както и не присъстваха представители на участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители. Същото е удостоверено с приложен присъствен протокол на 
лицата на това публично заседание. 
 
 Председателят на комисията откри заседанието, като запозна членовете със заповедта на 
Кмета на Община Белене за назначаване на комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл.48, 
ал.6 от ППЗОП, деловодител на Общината Белене предаде на председателя на комисията 
входящия регистър с постъпилите оферти, заедно с 1 брой опаковка с оферта, за което се 
подписа приемателно–предавателен протокол. Председателят на комисията прочете имената на 
участниците, подали оферти, след което всички членове на комисията попълниха декларации, в 
съответствие с изискванията на чл. 103, ал.2 от ЗОП и по чл. 51, ал. 8, във вр. с ал.9 от ППЗОП 
 

Председателят на комисията  уведоми членовете, и обяви че в обявения краен срок за 
получаване на офертите - до 17:00 ч. на 18.07.2019 г., е постъпила една оферта в запечатан, 
непрозрачен и надписан плик, с ненарушена цялост, както следва: 

Опаковка №1(и единствена): 
„Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо 
Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“                                                       
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1. ОФЕРТА  от „Божков-Билд“ ЕООД - гр. Самоков - вх. № 26-00/59  от 18.07.2019 г., 
16:52 часа;  

 
I. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА 

ЗАПЕЧАТАНИТЕ, НЕПРОЗРАЧНИ ОПАКОВКИ НА ОФЕРТИТЕ, ПО РЕДА НА 
ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И ОПОВЕСТИ  ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО 
СЛЕДВА: 

1. Участник № 1 : „Божков-Билд“ ЕООД - гр. Самоков, ЕИК 131483135 

 
Председателят на комисията отвори плика с офертата и оповести неговото съдържание: 

- документите по чл. 39, ал. 2, т.1 и ал. 3, т. 1 и т.2 от ППЗОП, с опис на представените 
документи: 

а) Опис на представените документи, приложени към офертата - 1 бр. в оригинал; 
б) Приложение № 1 - eЕЕДОП от участника „Божков-Билд“ ЕООД - 1 бр. в оригинал на 

електронен носител; 
в) Приложение № 4 – Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) - 1 бр. в оригинал и на електронен носител, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
в т.ч. с обяснителна записка и графици; 

г) Запечатан, непрозрачен и надписан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП и тримата членовете на комисията подписаха всяка 
страница на предложението за изпълнение на поръчката на участника,, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.  
  

С извършването на тези действия публичната част на заседанието на комисията 
приключи и председателят на комисията закри публичната част от заседание. 
Комисията продължи своята работа при условията на закрито заседание, на което се 
разгледаха документите и иформацията по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя. 

 
В съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  комисията разгледа документите по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

 

ІІ. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2, Т.1 ОТ ППЗОП, ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 
СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ОТ КОМИСИЯТА ПРОВЕРКА 

След проверка на представените документите за личното състояние и критериите за 
подбор от участника „Божков-Билд“ ЕООД, комисията констатира следното: 

„Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо 
Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“                                                       
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