
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 03.10.2017 г. в 14:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22 - 1685/03.10.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: 
да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 
21/18.09.2017 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти 
във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Управление на проект 
„FairDeal - мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и 
фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V - D 
Румъния-България 2014 - 2020”

с ID 9068401 и информация за удължаване срока за подаване на оферти ID 
9068672.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов - Началник отдел „Информационно-техническо
обслужване“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Христо Павлов - Главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол“ в 

Община Велико Търново
2. Грета Маринова - Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община 

Велико Търново
3. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в дирекция „Проекти и програми“ 

в Община Велико Търново
4. инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отде „Информационно-техническо 

обслужване“ в Община Велико Търново

В определения в обява № ОБ - 21/18.09.2017 г. за обществената поръчка срок 
са постъпили две оферти. Приложен чл.188, ал.2 от ЗОП и на 27.09.2017 г. срокът за 
събиране на оферти е удължен до 17:00 ч. на 02.10.2017 г. В допълнително указания 
срок не са постъпили нови оферти.

За участие в обществената поръчка са постъпили две оферти, както следва:
- Оферта с вход. № 5300 - 3605 - 1/26.09.2017 г. на „Юропиън Дивелъпмънт 

Консултинг“ ЕООД
- Оферта с вход. № 5300 - 17318 - 1/26.09.2017 г. на „Семпер Фортис“ ООД

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията отвори офертите и обяви ценовите предложения.

I. Оферта с вх. № 5300 - 3605 - 1/26.09.2017 г. на „Юропиън Дивелъпмънт 
Консултинг“ ЕООД, ЕИК: 131395219, адрес за кореспонденция: гр. София 1113, 
ул. „Николай Хайтов“ № 2, вх. Г, ет. 4, ап. 10; Андрей Горанов - тел./факс: 
02/9884296, e-mail: agoranov@edcbg.eu, съдържа:

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата (образец № 1), подписано и подпечатано от Андрей Горанов - 
управител - стр. 2 - стр. 3

2. Стандартен образец на единния документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
подписан и подпечатан от Андрей Горанов - образец № 2 - 33 страници

3. Стандартен образец на единния документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
подписан и подпечатан от Марина Гъчмова - образец № 2 - 25 страници

4. Техническо предложение - Образец № 3 - стр. 1 - стр. 53, съдържащо:
-декларация за запознаване с условията на поръчката и документацията
- декларация за срока на валидност на офертата - до 30.11.2017 г.
- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор
- декларация за спазване на изискванията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
- предлагана организация на работа
5. Ценово предложение - Образец № 4, подписано и подпечатано от Андрей

II. Оферта с вх. № 5300 - 17318 - 1/26.09.2017 г. от 09:21 ч. на „Семпер Фортис“ 
ООД, ЕИК: 201244625, гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 54, ет. 3, лице за 
контакт: Диан Димитров, тел: 0889 58 96 57, факс: 02 4412879, e-mail:
ddimitrov@se;perfortis.bg, съдържа:

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата (образец № 1), подписано и подпечатано от Диан Димитро - 
управител - 2 страници

2. Стандартен образец на единния документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
подписан и подпечатан от Диан Димитров - образец № 2 - 30 страници

3. Стандартен образец на единния документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
подписан и подпечатан от Диана Минчева-Додова - образец № 2 - 26 страници

4. Стандартен образец на единния документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
подписан и подпечатан от Катя Константинова - образец № 2 - 28 страници

Горанов

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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5. Техническо предложение - образец N° 3, подписано и подпечатано от Диан 
Димитров - управител - 2 страници, съдържащо:

- декларация за запознаване с условията на поръчката и документацията
- декларация за срока на валидност на офертата - до 30.11.2017 г.
- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор
- декларация за спазване на изискванията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
6. Предложение за изпълнение на обществената поръчка (конфиденциално) - 97 

страници
7. Ценово предложение - Образец № 4, подписано и подпечатано от Диан 

Димитров - 3 страници

Съгласно чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждането на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

I. Относно оферта с вх. № 5300 - 3605 - 1/26.09.2017 г. на „Юропиън 
Дивелъпмънт Консултинг“ ЕООД, ЕИК: 131395219, адрес за кореспонденция: гр. 
София 1113, ул. „Николай Хайтов“ № 2, вх. Г, ет. 4, ап. 10; Андрей Горанов - 
тел./факс: 02/9884296, e-mail: agoranov@edcbg.eu, комисията констатира следните 
непълноти, нередности и липсващи документи в представената от участника 
оферта:

1. В представената от участника оферта, в Стандартния образец на единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в раздел В: „Информация 
относно използването на капацитета на други субекти“, в полето „Използване на 
чужд капацитет“ на въпроса „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на 
други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и 
правилата (ако има такива), посочени в част V“, участникът е отбелязал отговор 
„НЕ“. В същото време в офертата е представен още един - отделен ЕЕДОП - за 
лицето Марина Гъчмова - експерт „Технически асистент“, в който е посочена 
информацията относно образователната и професионалната квалификация на 
това лице.

Според посоченото в документацията към обществената поръчка, раздел I. 
„Общи условия за участие“, т. 10, „Участниците могат да се позоват на капацитета на 
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 
свързани с техническите способности и професионалната компетентност. Третите лица 
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в 
Част II, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част IV от ЕЕДОП. Участникът
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трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 
документи за поетите от третите лица задължения“.

Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, публикуваната 
обява № ОБ - 21 от 18.09.2017 г., раздел „Условия, на които трябва да отговарят 
участниците, в т. ч. Изисквания за личното състояние“ и документацията за участие - 
раздел II. „Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за 
доказване“: „При подаване на офертата участникът декларира липсата на 
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез 
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 
Когато е приложимо ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в 
обединението, което не е юридическо лице. Когато участникът е посочил, че ще 
използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 
критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица 
се представя отделен ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация".

Съгласно така посочените условия и с оглед обстоятелството, че в офертата е 
представен втори - отделен ЕЕДОП за едно от лицата, предложени от участника, се 
налага заключението, че това лице - Марина Гъчмова - експерт „Технически асистент“ 
е трето лице, чийто капацитет ще използва участникът. Ако това е така, то би 
следвало в раздел В: „Информация относно използването на капацитета на 
други субекти" на ЕЕДОП, участникът да посочи като отговор „ДА“.

С оглед посоченото несъответствие и неяснота е необходимо участникът да 
представи нов ЕЕДОП, в който да се съдържа коректно попълнена изискуемата 
информация, така че да е налице съответствие между посоченото в ЕЕДОП и 
другите документи, представени в офертата, относно използването на 
капацитета на трети лица.

2. Съгласно публикуваната от Възложителя обява ОБ - 21 от 18.09.2017 г., 
„Условия, на които трябва да отговарят участниците, в т.ч. „Изисквания за личното 
състояние“ от участие в настоящата обществена поръчка се отстранява участник, за 
когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, 
възникнали преди или по време на провеждане на поръчката....При подаване на 
офертата участникът декларира липсата или наличието на горните основания за 
отстраняване в част III, раздел А, Б, В и Г от Единния европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП).

Тъй като обстоятелствата по чл. чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за 
престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК имат 
характер на национално основание за изключване, участниците декларират липсата 
или наличието им в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват 
текста: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, 
което го представлява според документите му за регистрация, окончателна 
присъда за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 
260 от НК, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която
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продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?” и 
дават своя отговор, като маркират съответно ДА или НЕ“.

Същото изискване е посочено и в документацията за обществената поръчка, 
раздел I. Общи условия за участие, т. 7.

Участникът не е попълнил изискуемия текст. С оглед изложеното, участникът 
следва да представи нов ЕЕДОП, в който коректно да попълни информацията относно 
основанията по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП в нейната пълнота, съгласно 
изискванията на ЗОП и документацията.

3. В обявата - в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците, 
в т.ч. „Изисквания за личното състояние“, т. 2, както и в документацията към нея - в 
раздел I. Общи условия за участие, т. 8. е посочено също, че „Освен на основанията 
по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката участник, за 
когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона. При 
подаване на офертата участникът следва да декларира липсата на основания по 
чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), 
като впише текста: „По отношение на Икономическия оператор налице ли са 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици” и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 
4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за 
реабилитиране“.

Участникът не е попълнил изискуемия текст. С оглед изложеното, участникът 
следва да представи нов ЕЕДОП, в който коректно да попълни информацията относно 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), съгласно посочените в обявата и документацията към нея 
изисквания.

4. Съгласно публикуваната от Възложителя обява ОБ - 21 от 18.09.2017 г., 
„Условия, на които трябва да отговарят участниците, в т.ч. „Изисквания за личното 
състояние“, т. 3 „Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани 
лица. При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с чл. 
101, ал. 11 от ЗОП, че не е свързано лице с друг участник в поръчката. В част III, 
буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: 
„Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от 
Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка” и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ“.

Същото изискване е посочено и в документацията за обществената поръчка, 
раздел I. Общи условия за участие, т. 6.
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X  А а Щ щ ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪ ТАРСКО  ПРАВИТЕЛСТВО

Участникът не е попълнил изискуемия текст. С оглед изложеното, участникът 
следва да представи нов ЕЕДОП, в който коректно да попълни изискуемата 
информацията относно това, дали е свързано лице с друг участник в поръчката.

С оглед всичко гореизложено и в случай, че лицето Марина Гъчмова - експерт 
„Технически асистент“ е трето лице, чийто капацитет ще използва участникът, то в 
представения за нея ЕЕДОП, в раздел Г: „Други основания за изключване, които 
може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка“, следва да бъдат включени текстовете, посочени 
по-горе в т. 2, т. 3 и т. 4, по указания начин, тъй като в представения от нея ЕЕДОП е 
посочено само: „Декларирам, че не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 
4, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици". Участникът 
следва да впише текстовете в тяхната пълнота.

II. Относно оферта с вх. №5300 - 17318 - 1/26.09.2017 г. от 09:21 ч. на 
„Семпер Фортис“ ООД, ЕИК: 201244625, гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 54, 
ет. 3, лице за контакт: Диан Димитров, тел: 0889 58 96 57, факс: 02 4412879, е- 
mail: ddimitrov@se;perfortis.bg:

1. Съгласно публикуваната от Възложителя обява ОБ - 21 от 18.09.2017 г., 
„Условия, на които трябва да отговарят участниците, в т.ч. „Изисквания за личното 
състояние“, т.1, от участие в настоящата обществена поръчка се отстранява участник, 
за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, 
възникнали преди или по време на провеждане на поръчката....

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на 
горните основания за отстраняване в част III, раздел А, Б, В и Г от Единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Тъй като обстоятелствата по чл. чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за 
престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК имат 
характер на национално основание за изключване, участниците декларират липсата 
или наличието им в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват 
текста: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, 
което го представлява според документите му за регистрация, окончателна 
присъда за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217. чл. 219 - 252 и чл. 254а - 
260 от НК, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която 
продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?” и 
дават своя отговор, като маркират съответно ДА или НЕ“.

Същото изискване е посочено и в документацията за обществената поръчка, 
раздел I. Общи условия за участие, т. 7.

Участникът, в представения от него ЕЕДОП, в посочения раздел Г, на въпроса 
„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са 
посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“ е 
дал отговор „НЕ“, но в дясната част липсва попълнена информацията, относно
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 
от НК, съгласно указанията на Възложителя.

С оглед изложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който 
коректно да попълни информацията относно основанията по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от 
ЗОП в нейната пълнота, съгласно изискванията на ЗОП и документацията.

2. В обявата - в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците, 
в т.ч. „Изисквания за личното състояние“, т. 2, както и в документацията към нея - в 
раздел I. Общи условия за участие, т. 8., е посочено също, че „Освен на основанията 
по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката участник, за 
когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона. При 
подаване на офертата участникът следва да декларира липсата на основания по 
чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), 
като впише текста: „По отношение на Икономическия оператор налице ли са 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици” и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 
4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за 
реабилитиране“.

Участникът, в представения от него ЕЕДОП, в посочения раздел Г, на въпроса 
„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са 
посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“ е 
дал отговор „НЕ“, но в дясната част липсва изисквания текст.

С оглед изложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който 
коректно да попълни информацията относно обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), съгласно посочените в обявата и 
документацията към нея изисквания.

3. Съгласно публикуваната от Възложителя обява ОБ - 21 от 18.09.2017 г., 
„Условия, на които трябва да отговарят участниците, в т.ч. „Изисквания за личното 
състояние“, т. 3 „Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани 
лица. При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с чл. 
101, ал. 11 от ЗОП, че не е свързано лице с друг участник в поръчката. В част III, 
буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: 
„Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от 
Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка” и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ“.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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Същото изискване е посочено и в документацията за обществената поръчка, 
раздел I. Общи условия за участие, т. 6.

Участникът, в представения от него ЕЕДОП, в посочения раздел Г, на въпроса 
„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са 
посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“ е 
дал отговор „НЕ“, но в дясната част липсва съответния текст.

С оглед изложеното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 
попълни изискуемата информацията относно това, дали е свързано лице с друг 
участник в поръчката, като изпише информацията в нейната пълнота, съобразно 
посоченото в обявата и документацията.

4. Съгласно чл. 67, ал.2 от ЗОП „Когато кандидатът или участникът е 
посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване съответствието с 
критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се 
представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

В представения от участника ЕЕДОП, в раздел В: „Информация относно 
използването на капацитета на други субекти на въпроса „Икономическият оператор 
ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, 
посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по- 
долу?“ участникът е дал отговор „ДА“, като е посочил две такива лица: Диана 
Додова и Катя Константинова.

Съгласно изискванията на ЗОП и указанията на Възложителя, участникът е 
представил два отделни ЕЕДОП-а за тези две лица с попълнена информация за тях.

В Единния европейски документ за обществени поръчки на Диана Додова, в 
част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за 
икономическия оператор, участникът е посочил същото лице, като е попълнил 
относимата информация. В следващия раздел - Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, участникът е посочил лицето Диан Димитров и попълнил 
информация, касаеща него.

Доколкото този ЕЕДОП е представен от името на трето за участника лице - Диана 
Минчева-Додова, то би следвало в документа да се съдържа нейното име и 
информация, касаеща нея. В раздел Б не следва да се попълват името и данните на 
управителя на икономическия оператор Диан Димитров, а данните на това трето лице 
или нищо.

Аналогично, в представения ЕЕДОП за Катя Константинова, в част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия 
оператор, участникът е посочил същото лице (Катя Константинова), и е попълнил 
информацията за нея. В следващия раздел - Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, участникът е посочил лицето Диан Димитров и попълнил 
информация, касаеща него.

Би следвало в документа участникът да посочи името на третото лице Катя 
Константинова и да се съдържа информация, касаеща нея. В раздел Б не следва да се 
попълват името и данните на управителя на икономическия оператор Диан Димитров, 
а данните на това трето лице или нищо.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
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В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 
получаването на настоящия протокол участникът, по отношение на който е 
констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП, който да съдържа 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.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участника, като му 
изпраща протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на 
купувача.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът представя на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от 
получаването на настоящия протокол.

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.

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико 
Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна 
опаковка върху който, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и e-mail, се изписва:

До Павел Христов - Началник на отдел „Информационно-техническо 
обслужване“ в Община Велико Търново, Председател на комисията, 
определена със Заповед № РД 22-1685/03.10.2017 г. на Кмета на Община 
Велико Търново по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от 
ЗОП с предмет: „Управление на проект „FairDeal - мрежа от платформи 
за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в 
района на трансграничното сътрудничество“, финансиран по Програма 
за трансгранично сътрудничество INTERREG V - D Румъния-България 
2014 - 2020”, с публикувана Информация за обява с ID 9068401 и информация 
за удължаване срока за подаване на оферти ID 9068672 в Портала за 
обществени поръчки.

От участник:................................. ЕИК..................................................

О Т Г О В О Р

На писмо с изх. № / 2017 г.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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Ж-ДУИ,

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Адрес за кореспонденция: град:  Пощенски код,
Улица..................................................... , вх. ... № ..., ет....
Телефон:.......................факс:.........................................
Електронна пощ а..............................................................
Лице за контакти:.............................................................

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор 
на писмо с изходящ номер”, като се посочва изходящия номер на приложното писмо 
за изпращане на настоящия протокол”.

Комисията приключи работа в 15:40 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл.54, ал.8 
от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново, на 
адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profU-na-kupuvacha/527.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....... .......................................................
/Павел Хригтпи ---'Началник отдел „Информационно-техническо обслужване“ в Община 
Велико^^ьрново/

И ЧЛЕНОВЕ:

 ...................
/Христо Павлов - Главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол“ в 
Община Вели^о-^Търново/

’ • • I   • I ................................................... ..................... *•*'* .....................
/Грета Маринова - Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново/

/Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в дирекция „Проекти и програми“ в 
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