
 
Протокол № 1 

 
 

 

Съставен на основание чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените 
поръчки и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки.  

Днес 13.08.2019 г., в 14,00 часа, в сградата на Върховния 
административен съд, бул. „Александър Стамболийски” № 18, съдебна 
зала № 3, трети етаж, се проведе публично заседание на комисията, 
определена със заповед № 2131/13.08.2019 г. на председателя на 
Върховния административен съд, със задача да разгледа, оцени и класира 
офертите за изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 
3, т. 1 ЗОП, обявена с Обява Изх. № 815/25.07.2019 г., с предмет: 
„Надстрояване на метален парапет с ръкохватка от масивна дървесина – 
вътрешно стълбище в сградата на Върховния административен съд”. 
 

Комисията започна работа в следния редовен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милка Панчева – заместник-председател на ВАС 

 ЧЛЕНОВЕ: 

1. Спас Спасов – съдебен помощник при ВАС. 
2. Надка Бранкова – счетоводител във ВАС; 

 
Запознавайки се с документите за възлагане на обществената 

поръчка, комисията констатира следното: 
 

На 26.07.2019 г. на електронната страница на ВАС в раздел „Профил 
на купувача” е публикувана обява изх. № 815/25.07.2019 г., техническа 
спецификация и друга информация към обявата.  

На същия ден в Портала на обществените поръчки в АОП, раздел 
„Информация за обяви” е публикувана под ID 9090716 кратка информация 
за обществена поръчка с изх.№ 815/25.07.2019 г.  

В обява изх. № 815/25.07.2019 г., е определен срок за получаване на 
оферти до 10.00 часа на 06 август 2019 г., като е посочено мястото, датата 
и часът на публичното отваряне на офертите. В определения срок за 
получаване на оферти е постъпила само една оферта. С допълнителна 
информация, публикувана в профила на купувача, относно обява за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с изх. № 
815/25.07.2019 г., е определен нов срок за получаване на оферти до 10.00 
часа на 12.08.2019 г.  
 

 
 



 
 
I. В изпълнение на поставените й задачи, комисията извърши 

следното: 
1. На 13.08.2019 г. в 14.00 часа председателят на горепосочената 

комисия прие протокола от входящия регистър за постъпилите оферти, 
съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП. 

2. В същия час председателят на комисията прочете заповед № 
2131/13.08.2019 г. за назначаване членовете на комисията, както и 
входящият номер, датата, часът, имената на участниците, подали оферти, 
съгласно описания подробно по-горе протокол, след което съставът на 
комисията подписа и декларации, съгласно чл. 97, ал. 2 ППЗОП. 

Комисията констатира, че в определения срок за подаване на 
оферти, съгласно Обявата за поръчката, са постъпили оферти, както 
следва: 

 
1. Оферта с вх. № 13376/06.08.2019 г., постъпила в 09.10 часа от „БГ 

СТРОЙ – Д“ ЕООД 
 
На заседанието на комисията не присъства представител на 

участника и на средствата за масово осведомяване. 
 
Комисията констатира, че офертата е подадена в съответствие с чл. 

47, ал. 2 ППЗОП, в запечатана, непрозрачна опаковка. 
 
Председателят на комисията отвори опаковката на участника „БГ 

СТРОЙ – Д“ ЕООД и оповести наличието на: 
1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството, изготвен по Образец № 1 – приложение към 
обявата; 

2. Административни сведения за участника, подписани от управителя 
на дружеството, изготвени по Образец № 2 – приложение към обявата; 

3. Декларация от участника за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, подписана от управителя на дружеството, изготвена по 
Образец № 3 – приложение към обявата; 

4. Декларация от участника за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 
1, т. 3-5 ЗОП, подписана от управителя на дружеството, изготвена по 
Образец № 4 – приложение към обявата; 

5. Декларация от участника по чл. 66, ал. 1 ЗОП за 
използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на 
подизпълнителите, подписана от управителя на дружеството, изготвена по 
Образец № 5 – приложение към обявата;  

6. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална 
отговорност” – копие от застраховката; 

7. Списък на основните изпълнени дейности с идентичен или сходен 
предмет (Образец № 7), подписан от управителя на дружеството, като в 
списъка са посочени предмета, стойността и контрагентите по договорите; 



8. Копие на удостоверение за добро изпълнение, издаден от 
Латстрой 1 ЕООД на 24.07.2017 г. 

9. Списък на персонала, които ще изпълнява поръчката и/или 
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в 
който е посочена професионалната компетентност на лицата, подписан от 
управителя на дружеството, изготвен по Образец № 8 – приложение към 
обявата; 

10. Декларация по ЗЗЛД, подписана от управителя на дружеството, 
изготвена по Образец № 9 – приложение към обявата; 

11. Техническо предложение, подписано от управителя на 
дружеството, изготвено по Образец №10 – приложение към офертата; 

12. Работна програма, подписана от управителя на дружеството; 
13. Линеен график за изпълнение на СМР на обекта, подписан от 

управителя на дружеството; 
14.Протокол за извършен оглед в сградата на ВАС, подписан от 

представител на участника и представител на възложителя 
15. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор, 

подписна от управителя на дружеството, изготвена по Образец № 11 – 
приложение към обявата; 

16. Декларация за срок на валидност на офертата, подписана от 
управителя на дружеството, изготвена по Образец № 12 – приложение към 
обявата; 

17. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта, подписана от управителя на дружеството, 
изготвена по Образец № 13 – приложение към обявата; 

18. Декларация за собствени или наети инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на 
поръчката 

19. Дипломи на ръководния състав – 3 бр. 
20. Копие на удостоверение за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват 
строителство на обекти за довършителни архитектурни СМР съгласно 
Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя – копие от Удостоверения № V-TV 013095 и № I-TV 
018718 с валидни талони към тях; 

21. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно 
стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 
9001:2015 и ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителни и ремонтни 
дейности”. 

22. Ценово предложение; 
23. Мостра на детайл на част надстрояване 2, съгласно изискванията 

на възложителя, посочени в техническото задание и инвестиционния 
технически проект за изпълнение на строителството на обекта; 

 
 
 



Председателят на комисията оповести ценовото предложение на 
участника „БГ СТРОЙ – Д“ ЕООД. 

Предлаганата цена от участника за изпълнение на поръчката е 32 
142,08 лв. без ДДС и 38 570,50 лв. с ДДС която цена съвпада със словното 
изписване на сумата 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение на 
участника. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 
 
II.  Комисията продължи работа и разгледа по същество документите 

по чл. 39, ал. 2 ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 
описани в документацията, като констатира следното: 

По отношение на „БГ-СТРОЙ-Д” ЕООД: 
Комисията установи, че представената мостра не съответства с 

техническите изисквания на възложителя. Съобразно указанията за 
участие в обществената поръчка участникът трябва да изработи и 
представи мостра на детайл на част надстрояване 2, съгласно 
изискванията на възложителя, посочени в техническото задание и 
инвестиционния технически проект за изпълнение на обекта като изрично е 
посочено, че предложената мостра трябва напълно да съответства на 
техническите изисквания на възложителя. 

Видно от инвестиционния проект, следва да е налице пълно 
съобразяване на изработвания детайл, за да не се наруши цялостното 
възприятие на интериорното излъчване на сградата, която представлява 
архитектурно-строителна недвижима културна ценност. 

Пълното съвпадение на фрагмента – „метална шина – кука“ включва 
съпоставяне на показатели като материал на изработка, дебелина на 
материала, ширина на материала, цвят, форма, декоративни елементи. 

Инвестиционният проект предвижда изработка на метална шина тип 
„кука“ с ширина 50 мм, дебелина 8 мм, диаметрално сечение 113 мм, цвят 
на изработка – черен, механично нараняване на метала с посочено 
илюстративно изображение, както и завършващи фрагменти на шината тип 
„змийски език“ с кръстосани навътре овали. 

При съпоставяне на мострата със съществуващия елемент комисията 
установи, че предложената мостра не отговаря на показателите:  

форма – предложената мостра не е изработена с изискването за 
диаметрално сечение, елементите, завършващи „куката“ са значително по-
къси и в двата си края; 

цвят – предложената мостра е изработена в цвят, различен от черен – 
а именно близък до бронз/мед; 

декоративни елементи – предложената мостра не е съобразена с 
инвестиционния проект, предвиждащ механично нараняване, 
наподобяващо вдлъбване, разположено с голяма честота по повърхността 
на фрагмента, вместо това предложената мостра е изработена с малка 
честота на механично нараняване и фрагментиране, което не е близко до 
заложеното в инвестиционния проект. Завършващите елементи тип 



„змийски език“ не наподобяват заложените в заданието (пресичащи се 
овали) в краищата на шината. 

В инвестиционния проект изрично е отбелязано, че визуално не се 
допускат разминавания между съществуващите и новите елементи относно 
емайлово покритие и външен вид. 

В тази връзка, офертата на „БГ-СТРОЙ-Д” ЕООД не отговаря на 
изискванията на възложителя, поради което на основание чл. 192 ЗОП 
участникът следва да бъде отстранен от процедурата по възлагане на 
обществената поръчка.   

Комисията предлага на възложителя да прекрати обществената 
поръчка с предмет „Надстрояване на метален парапет с ръкохватка от 
масивна дървесина – вътрешно стълбище в сградата на Върховния 
административен съд”  на основание чл. 195 във вр. чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗОП.  
С горното комисията приключи окончателно своята работа.Настоящият 
протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 13.08.2019 г. 

 
С оглед гореизложеното комисията единодушно реши: 
 
1. Отстранява от участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка „БГ-СТРОЙ-Д” ЕООД.  
2. Предлага на възложителя да прекрати обществената поръчка 

на основание чл. 195 във вр. чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗОП.  
3. На основание чл. 192, ал. 4 ЗОП да бъдат уведомени 

участниците, като им се изпрати настоящия протокол с констатациите на 
комисията относно изискванията към личното състояние или критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

4. Протоколът да бъде изпратен на всички участници в 
процедурата в деня на публикуването му в електронната преписка в  
„Профил на купувача” на ВАС. 
 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на 
комисията, определена със заповед № 2131/13.08.2019 г. на председателя 
на Върховния административен съд 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ................ /-п-/……………………… 

Милка Панчева – Заместник-председател на ВАС 
 
ЧЛЕНОВЕ:……………………/-п-/…………………………………… 

1. Спас Спасов – съдебен помощник във ВАС; 
 
………………………………/-п-/………………………………………. 
2. Надка Бранкова – счетоводител във ВАС 
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