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О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л  

№ 1 

  В изпълнение на Заповед № З-339/17.12.2018 г. на кмета на Община Струмяни, 

на 17.12.2018 г. в 11:30 часа в Заседателната зала на общински съвет в 

административната сграда на Община Струмяни, с.Струмяни, област Благоевград, пл. 

„7 – ми Април” № 1, се събра комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 

103, ал. 1 от ЗОП,  на публично заседание за да отвори получените  оферти, постъпили  

във връзка с участие в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет 

„Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. 

Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите 

(геоклетки)“,  открита с Решение № ОП-15(1)/25.10.2018г. на Кмета на Община 

Струмяни, с уникален номер на поръчката в РОП с ID: 875228 от 29.10.2018 г. и 

публикувано обявление в РОП с ID: 875231  от 30.10.2018 г., в състав: 

Председател на комисията:  
 Анна Бистричка – юрист в община Струмяни; 

Членове:  

Емилия Ичова –  счетоводител в община Струмяни;  

Мария Ангелова – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в община 

Струмяни; 

Вера Боянска – гл. специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в община 

Струмяни 

Василка Панкова– ст.експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни;

  

Резервни членове:  

Димитър  Сарадинов – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в 

община Струмяни; 

 

Заседанието беше открито от председателя на комисията в 11:30 ч. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, нито 

представители на средставата за масово осведомяване. 

В деня на провеждане на публичното заседание, с протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП, председателят на комисията получи подадените в определения срок: 

14.12.2018 г. до 17.00 ч., един брой оферта за участие, както следва: 

1.  ДЗЗД „ЕКО - НИВЕЛ“, /с участници в обединението – „ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ“ 

ЕООД и „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, гр.София, ж.к. „Сердика“, бл. 24, вх.Д, ет. 3, 

ап.81, оферта с вх. № 66ф-224/14.12.2018 г., подадена в 15:00 ч. за обособени позиции 

№ 1 и № 2. 

 



2 
 

 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, 

ал.8 и ал. 13 от ППЗОП.  

След като членовете на комисията констатираха, че опаковката  с офертата на 

участника в процедурата е непрозрачна и с ненарушена цялост, председателят на 

комисията пристъпи към отварянето и. 

1. Оферта с вх. № 66ф-224/14.12.2018 г., подадена в 15:00 ч. на ДЗЗД „ЕКО - 

НИВЕЛ“, /с участници в обединението – „ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД и 

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, гр.София, ж.к. „Сердика“, бл. 24, вх.Д, ет. 3, ап.81: 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на ДЗЗД „ЕКО - 

НИВЕЛ“ и оповести съдържанието й. Комисията констатира наличието на отделени 

запечатани пликове  „Предлагани ценови параметри“ за отделните позиции и 

наличието на отделни документи по обособените позиции. В съответствие с 

изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията (Мария 

Ангелова, Вера Боянска и Емилия Ичова) подписаха техническите предложения и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ от участника по позиции № 1 и №2. 

С отварянето на подадените оферти за участие и извършване на действията по 

чл. 54, ал. 3 и 4 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията  продължи работата си и пристъпи към разглеждане на документите 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 

Констатации при извършената проверка: 

 

Участник №1 -  ДЗЗД „ЕКО - НИВЕЛ“, /с участници в обединението – „ЕКО 

СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД и „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, гр.София, ж.к. „Сердика“, 

бл. 24, вх.Д, ет. 3, ап.81, оферта с вх. № 66ф-224/14.12.2018 г., подадена в 15:00 ч. за 

обособени позиции № 1 и № 2. 

 

Представен е договор за създаване на обединение на ДЗЗД „ЕКО - НИВЕЛ“, който 

отговаря на изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

 

ЕЕДОП на ДЗЗД „ЕКО - НИВЕЛ“– комисията няма забележки към ЕЕДОП 

на участника. 

„ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД комисията няма забележки към ЕЕДОП на 

участника. 

 

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД комисията няма забележки към ЕЕДОП на 

участника. 
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Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор за обособени позиции № 1 и № 2, удовлетворява 

изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде допуснат 

до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

След гореописаните действия комисията приключи своята работа на 17.12.2018 

г. в 15:30 ч., и взе решение да продължи работата си по разглеждане и оценка на 

техническото предложение на допуснатите участниците на следващо заседание.  

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът ще се изпрати на участника в 

деня на публикуването му в електронното досие на обществената поръчка в „Профила 

на купувача“ на официалната интернет страница на Община Струмяни. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Анна Бистричка – юрист в община Струмяни /П*/ 

      

          ЧЛЕНОВЕ: 

Емилия Ичова –  счетоводител в община Струмяни /П*/ 

 

Мария Ангелова – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в 

община Струмяни /П*/ 

 

Вера Боянска – гл. специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в 

община Струмяни /П*/ 

 

Василка Панкова– ст.експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община 

Струмяни /П*/ 

 

 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на 

личните данни. 

 

 

 

 

 


