
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес на дата 18.07.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 
309, Комисията по чл. 103. ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, 
ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със 
Заповед № РД 22-396/14.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи с 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на публично състезание с предмет: "Извършване на независим финансов 
одит на проект „Изграждане на кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" с уникален 
номер на процедурата 00073-2017-0010 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление на дата 17.02.2017 с ID 772778 в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/459. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки''; 
2. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми"; 
3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 
4. Ваня Косинчева - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси". 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 
на допуснатите оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

I. Относно оферта от Одиторско дружество „Актив" ООД с вх. № 5300-3090-
2/13.03.2017г. от 09:17 часа., с ЕИК: 813194075; адрес за кореспонденция: град 
Варна, ПК 9000, ул. „Дунав" 5, ет. 2, телефон: 052/660700; факс: 052/660730; 
електронна поща за кореспонденция: activebg@dir.bg; лице за контакти: Симеон 
Симов: 

1. Съгласно т. 2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ в документацията за обществена 
поръчка: „2.1. Съгласно чл. 54, ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато: 
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 
108а, чл. 159а- 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252. чл. 253-260, чл. 301-
307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна. " 

Не всички от тези престъпления се декларират в полето буква „А" на част III от 
ЕЕДОП. а само тези посочени в Член 57. параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС. 
Останалите следва да бъдат декларирани в буква „Г" на същата част от ЕЕДОП. 
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Участникът е декларирал изрично в буква ,,Г" на част III, че Не са налице 
обстоятелства по чл. 3. т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР и че не е свързано лице с други 
участници в процедурата. 

Не е декларирал обаче, че: 
не е налице на влязла в сила присъда за престъпленията, които не попадат в 
обхвата на декларираното по буква „А" в част III на ЕЕДОП. 

Поради това за участникът възниква задължението изрично да декларира, че не е 
свързано лице с други участници в процедурата и не е осъждан за следните 
престъпления: чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Липсата на присъда по изброените състави се декларира в Част III, буква „Г" на 
ЕЕДОП. ЕЕДОП относно наличие на присъди се попълва и от всички трети лица, като е 
възможно да бъде подписан един екземпляр от всички лица, които декларират 
обстоятелствата в него, стига да е ясно кои от лицата са го подписали. 

II. Относно оферта с вх. № 5300-19089-3/13.03.2017 г. от 09:19 часа от "Финанс одит 
консулт 2002" ООД, с ЕИК: 103710896, с адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 
9000, бул. „Осми приморски полк", № 122, вх. Б, ап. 80; телефон: 052/ 991 214; 052/ 
991 122; факс: 052/ 721540; електронна поща: fok2002@abv.bg лице за контакт 
Фанка Нонева: 

1. Участникът е декларирал в Част III, буква „Г"' от ЕЕДОП, че не се прилагат 
специфичните национални основания за изключване, за което е отбелязал отговор „не". 
Комисията приема, че по този начин е декларирана липсата на обстоятелства по всички 
национални основания за изключване, а именно: 

- че не са осъждани за престъпления по: чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 
2 5 4 а - 2 6 0 от НК 

не са лица регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим нито са 
свързани с такива лица; 

- не са свързани лица по смисъла на ЗОП с други участници в процедурата. 

Констатацията се отнася и за ЕЕДОП представен от третите лица. 

2. От декларираното в част IV, буква „В", т. 16) в ЕЕДОП става ясно, че участникът е 
изпълнил една услуга с предмет сходен с този на предмета на поръчката, но не става 
ясно дали е покрит минималният обем, а именно да е изпълнен най-малко един писмен 
одиторски доклад. В декларираните извършени услуги обаче е посочен договор с 
предмет: ,, Осъществяване на независим одит по проект: „ Обща стратегия за 
устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния - България" 
- MIS-ETC Code 171, по Програма за трансгранично сътрудничество „ Румъния -
България 2007-2013 г.", като за получател на услугата е посочена Община Велико 
Търново. Информацията по този договор е служебно известна на комисията и от нея 
може да се заключи, че участникът е изпълнил поне един писмен одиторски доклад. С 
оглед на това комисията приема, че участникът е изпълнил изискването по този критерий 
за подбор. 
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Комисията констатира, че участникът отговаря на поставените критерии за 
подбор и на условията за лично състояние и допускане до участие. 

III. Относно оферта от „Брейн сторм консулт - ОД" ООД, с вх. № 53-894-
3/13.03.2017г. от 09:19 часа., с ЕИК: 175259627; адрес за кореспонденция: град 
София, ж.к. Младост - 1А, бл. 505А, вх. 2, телефон: 02/8099740; факс: 02/8099759; 
електронна поща за кореспонденция: office@brainstorm.bg ; лице за контакти: 
Камелия Терзийска: 

1. Съгласно т. 2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ в документацията за обществена 
поръчка: „2.1. Съгласно чл. 54, ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато: 
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219- 252, чл. 253 - 260, чл. 301 -
307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс: 
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна. " 

Не всички от тези престъпления се декларират в полето буква „А" на част III от 
ЕЕДОП, а само тези посочени в Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС. 
Останалите следва да бъдат декларирани в буква „Г" на същата част от ЕЕДОП. 

Участникът е декларирал изрично в буква „Г"' на част III, че не са налице 
обстоятелства по чл. 3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР и че не е свързано лице с други 
участници в процедурата. 

Не е декларирал обаче, че: 
не е налице на влязла в сила присъда за престъпленията, които не попадат в 
обхвата на декларираното по буква „А" в част III на ЕЕДОП. 

Поради това за участникът възниква задължението изрично да декларира, че не е 
свързано лице с други участници в процедурата и не е осъждан за следните 
престъпления: чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Липсата на присъда по изброените състави се декларира в Част III, буква „Г" на 
ЕЕДОП. ЕЕДОП относно наличие на присъди се попълва и от всички трети лица, като е 
възможно да бъде подписан един екземпляр от всички лица, които декларират 
обстоятелствата в него. стига да е ясно кои от лицата са го подписали. 

2. От декларираното в част IV, буква „В", т. 16) в ЕЕДОП става ясно, че участникът е 
изпълнил една услуга с предмет сходен с този на предмета на поръчката, но не става 
ясно дали е покрит минималният обем, а именно да е изпълнен най-малко един писмен 
одиторски доклад. 

Участникът следва да декларира това обстоятелство в нов ЕЕДОП в част IV, 
буква „В", раздел 16). 

3. В Част II, буква „В" от ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва 
капацитета на трети лица за покриване на критериите за подбор. В Част IV, буква „В"', т. 
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6 обаче същият е посочил лицето Борислав Петев като част от екипа, който ще извършва 
услугата. Относно него е посочено, че от 2009 година - до днес лицето е на работа в 
дружеството ,.Пи 2 инженеринг" ЕООД. Този факт означава, че този член на екипа 
представлява трето лице по смисъла на ЗОП. тъй като лицето се явява външно на 
структурата на участника. В допълнение към това образованието и опита на членовете на 
екипа са част от критериите за подбор. Поради тази причина третото лице следва да 
попълни и подпише ЕЕДОП съдържащ минималното съдържание съгласно условията на 
обществената поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП. В новия ЕЕДОП на участника 
той следва правилно да декларира участието на трети лица, като в Част II, буква ..В" 
постави отговор „да". 

IV. Относно оферта от „Баланс - М" ЕООД с вх. № 5300-13117-3/13.03.2017 г. от 
09:30 часа., с ЕИК: 121435206; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, пл. 
„Райко Даскалов" 1, вх. Б, ет. 2, ап. 18, телефон: 02/ 987 55 22; 02/ 987 55 33; факс: 02/ 
987 64 46; електронна поща за кореспонденция: mmihaylova@balance-m.bg ; лице за 
контакти: Мариана Михайлова: 

1. Участникът е декларирал в Част III, буква „Г" от ЕЕДОП, че не се прилагат 
специфичните национални основания за изключване, за което е отбелязал отговор „не". 
Комисията приема, че по този начин е декларирана липсата на обстоятелства по всички 
национални основания за изключване, а именно: 

- че не са осъждани за престъпления по: чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 
254а - 260 от НК 

не са лица регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим нито са 
свързани с такива лица; 

- не са свързани лица по смисъла на ЗОП с други участници в процедурата. 

Констатацията се отнася и за ЕЕДОП представен от третото лице. 

2. Участникът е декларирал, че е извършил услуги сходни с предмета на поръчката. В 
ЕЕДОП не е налице информация дали е извършен минималният обем поставен като 
изискване, а именно - най-малко един писмен одиторски доклад. Такава информация 
обаче се съдържа в приложените копия на удостоверения и референции, поради което 
комисията приема, че участникът отговаря на поставените условия. 
3. Съгласно Ш.1.1 „Годност за упражняване на професионална дейност, 
включително изисквания във връзка вписването в професионални или търговски 
регистри" от обявлението: "Съгласно чл.7 от Закон за независимия финансов одит 
обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. участници в настоящата процедура могат да 
бъдат регистрирани одитори (физически лица и/или одиторски дружества), които са 
вписани в Регистър на регистрираните одитори, поддържан от Институтът на 
дипломираните експерт-счетоводители по чл. 20 от закона. Вписването е 
задължително съгласно закона и за регистрирани одитори от други държави -
членки на Европейския съюз /чл.22 ЗНФО/ и за регистрирани одитори от трети 
държави /чл.23 ЗНФО/. При подаване на офертата, изпълнението на изискването се 
удостоверява само с посочване на вписването в ЕЕДОП, част IV, раздел А т . 1, а 
преди сключване на договор със служебно извършена от възложителя разпечатка от 
публичния регистър." Комисията установи, че участник в процедурата е „Баланс -
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М" ЕООД като търговско дружество. Участникът е търговско дружество, а не 
физическо лице. Съгласно Закон за независимия финансов одит в обявлението и в 
документацията за възлагане на обществена поръчка е изискано участникът да е 
вписан в Регистър на регистрираните одитори. След справка в публичния регистър 
на www.ides.bg на „Одиторски дружества" комисията установи, че участника не е 
вписан в регистъра на регистрираните одитори, поддържан от Институтът на 
дипломираните експерт-счетоводители по чл. 20 от Закон за независимия финансов 
одит обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. В представения ЕЕДОП участникът се 
позовава на регистъра като сочи в поле 2) „специално разрешение или членство" на 
А. „Годност" - Удостоверение от Института на дипломираните Експерт-
счетоводители /ИДЕС/, изх. № 01-012/05.01.2017 г. Копие от Удостоверението е 
приложено на стр. 65 в офертата. В конкретния случай обаче участник е 
търговското дружество, а не физическото лице. Липсва посочване в ЕЕДОП за 
регистрация в Регистър на регистрираните одитори на участника в процедурата. 
След справка www.ides.bg участника няма такава регистрация. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 работни дни от 
получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 
заявления за участие. 

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и 
третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или 
трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на 
условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 
предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват участника. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след 
изтичане на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата 
с препоръчано писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с 
последната дата за постъпване на отговора. Ако последният ден от срока е 
неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден. 

Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на 
приемане на офертите в „Общински център за услуги и информация на 
граждани", в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико 
Търново, пл. „Майка България " №2. 

Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху 
същата се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, 
факс, e-mail: (ако има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се 
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адресира до председателя на комисията с посочване „в отговор на протокол от 
дата 18.07.17г. 

Отговори, които не са представени в запечатана опаковка, гарантираща че 
участникът е представил изисканото в срок и в неговата цялост няма да бъдат 
приемани. Опаковки, на които не е посочена процедурата, за която се отнасят няма 
да бъдат приемани. Неприемането на отговорите води до отстраняване от участие! 

Протоколът се изготви в един екземпляр, като съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им изпраща протокол с констатациите в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

Комисията завърши своята работа в 12:30 часа и насрочи следващо заседание след 
изтичане на установения срок за получаване на отговорите по този протокол, но не по-
късно от 18.08.17 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки"; 
-.?•.• ( 4 1 1 

2. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти итгрограми"; 
/4 • • 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 

4. Ваня Косинчева - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси". 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.



