
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на енергетиката 

ГдаВен секретар 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. 

На основание чл. 107, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 22, ал. 5 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП), в качеството ми на оправомощено длъжностно лице по 

смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № Е-РД-16-405/11.05.2017 г. на 

министъра на енергетиката - възложител по чл. 5, ал. 2, т. 4 от ЗОП, във връзка с обявена 

процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: "Разработване на финансово-икономически и производствен 

анализ на концесия „Челопеч", открита с Решение № Е-РД-16-331 от 14.06.2018 г. на 

главния секретар на Министерство на енергетиката, публикувано в регистъра на АОП с 

номер 05029-2018-0002 на 14.06.2018 г. 

I. На основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки ОТСТРАНЯВАМ 

участника „МИНПРОЕКГР ЕАД, тъй като подадената от него оферта е неподходяща по 

смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Участникът не отговаря на 

поставените критерии за подбор, съгласно т. 2.3.1 от раздел III. „Изисквания към 

участника в процедурата" от Поканата за участие в преговори. 

II. Мотиви за отстраняване на участника от процедурата на договаряне без 

предварително обявление: 

Съгласно Поканата за участие в преговори, изпратена до участника „МИНПРОЕКГР 

ЕАД с писмо изх. № Е-26-М-295/14.06.2018 г., участникът следва да разполага с персонал 

за изпълнение на поръчката, съставен от следните специалисти: минен инженер, геолог и 

икономист. „МИНПРОЕКГР ЕАД е представил оферта с вх. № Е-26-М-302, в срока 

определен от Възложителя, а именно до 27.06.2018 г. На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от 

ППЗОП участникът е представил допълнителни документи, съгласно констатациите на 

комисията, обективирани в Протокол № 1 от работата на комисията. След преглед на 

допълнително представените документи, комисията в Протокол № 2/20.08.2018 г. е 

установила следното: 

Предложения експерт за позиция „геолог" не отговаря на изискванията на 

Възложителя, съдържащи се Поканата за участие в преговори в т. 2.2 от раздел II. 

„Критерии за подбор. Минимални изисквания и документи за доказване", т. 2. „Технически 
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и професионални способности". В ЕЕДОП в Част IV "Критерий за подбор, б. "В" 

"Технически и професионални способности, в т. 6) е посочено за позиция „геолог" лице с 

придобита специалност „Геология и проучване на полезни изкопаеми", в област „Природни 

науки, математика и информатика", професионално направление „Технически науки", като 

не е посочено, че експерта притежава не по-малко от 3 (три) години стаж по съответната 

специалност и опит в изпълнението на една от следните дейности: проучване на находища 

на метални полезни изкопаеми; проучвателни и добивни дейности в минно-добивни 

предприятия; изготвяне на анализи на производствени и технологични процеси в минно-

добивни предприятия с посочване на конкретни разработки, в които лицето е взело 

участие, каквото е изискването на възложителя, съгласно Поканата за участие в 

преговори. 

Предложените двама експерти за позиция „икономист" не отговарят на 

изискванията на Възложителя, съдържащи се Поканата за участие в преговори в т. 2.2 от 

раздел II. „Критерии за подбор. Минимални изисквания и документи за доказване", т. 2. 

„Технически и професионални способности", тъй като не е посочена специалността на 

експертите, както и информация, от която да е видно, че притежават не по-малко от 3 

(три) години стаж по съответната специалност и опит в изпълнението на една от следните 

дейности: изготвяне на финансово-икономически анализи на производствени 

предприятия; изготвяне на концесионни анализи; участие във финансови одити, с 

посочване на конкретните разработки в които лицата са взели участие. 

На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП участник който не отговаря на поставените 

критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в поканата за участие в 

преговори, се отстранява от процедурата. 

III. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение 2-ро от Закона за обществените 

поръчки ПРЕКРАТЯВАМ процедура на договаряне без предварително обявление с 

предмет: "Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия 

„Челопеч". 

IV. Мотиви за прекратяване на процедурата на договаряне без предварително 

обявление: 

Във връзка с изложеното в т. II от Решението, и на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, 

предложение 2-ро от ЗОП, обществена поръчка с предмет: "Разработване на финансово-

икономически и производствен анализ на концесия „Челопеч" се прекратява, тъй като 

подадената оферта за участие в преговори е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки решението да се публикува 

в профила на купувача към електронната преписка на обществената поръчка на адрес: 

https://www.me.qovernment.bg/bq/competitions/razrabotvane-na-finansovo-ikononnicheski-i-

proizvodstven-analiz-na-koncesiya-chelopech-1173-c362-l.html?p=e30=QT 2 , 

https://www.me.qovernment.bg/bq/competitions/razrabotvane-na-finansovo-ikononnicheski-i-
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старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", 

дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси". 

Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП решението да бъде изпратено в тридневен срок от 

издаването му на електронната поща на участника от ), главен 

юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", дирекция 

„Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси". 

VI. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от влизане в 

сила на решението, в Агенцията за обществени поръчки да бъде изпратено за публикуване 

обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването. 

Обявлението да бъде изпратено от I главен юрисконсулт в отдел 

„Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", дирекция „Правно-нормативна 

дейност, административно обслужване и човешки ресурси". 

VII. Организиране изпълнението на т. V и т. VI от решението възлагам на началник 

на отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", дирекция „Правно-

нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси". 

Контрола по изпълнение на решението ще осъществявам лично. 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 199, ал. 1 от ЗОП решението 

подлежи на обжалване по отношение на неговата законосъобразност в 10-дневен срок от 

получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията. 

ТАТЯНА 
Гпавен секретар 
/Заповед № Е-Щ 
на Министъра на" 

СЕКУЛОВА 

405/11.05.2017г. 
Чгетиката/ 
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