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ПРОТОКОЛ № 1 

от заседание на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията за строеж „Изграждане на междусистемна газова 

връзка България - Сърбия", 

открита с Решение № Е-91-00-1 / 13.05.2015 г. на главния секретар на Министерството на 

енергетиката, упълномощен със Заповед № Е-РД-16-202 / 08.05.2015 г. на министъра на 

енергетиката, в качеството му на Възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки 

Днес, 09.06.2015 г., в 11:00 часа в сградата на Министерството на енергетиката 

(МЕ) в гр. София, ул. "Триадица" № 8, ет. 8, зала 821 комисията, назначена със Заповед 

№ Е-РД-16-257 / 09.06.2015 г. на главния секретар на Министерството на енергетиката 

започна своята работа. 

Съгласно т. I от Заповедта, комисията е в състав, както следва: 

Председател: 

1 . ^ 2 ^ 3 3 О О _ и д началник на отдел „ЕГГ, дирекция „ЕСПУЕР", МЕ, 

експерт мониторинг процедури и изпълнение на договори по проекта; 

Членове: 

, 2 <?733 ^ ~ старши счетоводител, дирекция „ФУС", МЕ, експерт 

счетоводител по проекта; 

3. с^, - главен юрисконсулт, дирекция „Правна", МЕ, експерт юрист 

по проекта;<Р 

4. t J > - външен експерт, инженер; 

5. ~ в ъ н ш е н експерт, инженер; 

6. ~ г л а в е н ЮРИ С К 0 Н СУЛ Т ' дирекция „Правна", МЕ, експерт юрист 

по проекта; 

7 . ^ / 2. С- 'Г и . д. началник на отдел „ППП", дирекция „УПЕ", МЕ, експерт 

мониторинг процедури и изпълнение на договори по проекта. 

Този документ в създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка 1 / 6 
България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на икономиката и енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на икономиката и 
енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
http://www.opcompetitiveness.bg
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В изпълнение на задачата, възложена съгласно Заповед № Е-РД-16-257 / 

09.06.2015 г., а именно да извърши разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите, постъпили за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. .1 от 

Закона за устройство на територията за строеж „Изграждане на междусистемна 

газова връзка България - Сърбия", открита с Решение № № Е-91-00-1 / 13.05.2015 г. 

на главния секретар на Министерството на енергетиката, упълномощен със Заповед № Е-

РД-16-202 / 08.05.2015 г. на министъра на енергетиката, в качеството му на Възложител, 

Комисията пристъпи към действия по следния ред: 

I . Откриване на заседанието: 

1. Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № Е-РД-16-257 / 

09.06.2015 г. и откри заседанието. 

2. На комисията, съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), бе 

предоставен списък на участниците и представените оферти за участие в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка. 

3. След получаване на списъка с участниците всички членове на комисията 

попълниха и представиха декларации, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОП. Декларациите са 

приложени към този протокол. 

4. Комисията констатира, че в срока за подаване на предложенията, а именно до 

17.00 ч. на 08.06.2015 г., в деловодството на Министерството на енергетиката са 

постъпили 5 (пет) броя оферти за участие в процедурата, както следва: 

1. „Бул Строй Контрол Инженеринг / БСК Инженеринг" АД, постъпила в МЕ с 

вх. № Е-26-Б-338 от 05.06.2015 г. в 14:33 ч.; 

2. „Дикрил Консулт" ЕООД, постъпила в МЕ с вх. № Е-26-Д-133 от 08.06.2015 

г. в 12:55 ч.; 

3. „Контрол Инженеринг" АД, подадена в МЕ с вх. № Е-26-К-215 от 

08.06.2015 г. в 14:49 ч.; 

4. „Софинвест" ЕООД, подадена в МЕ с вх. № Е-26-С-152 от 08.06.2015 г. в 

15:00 ч.; 

5. „Свеко Енергопроект" АД, подадена в МЕ с вх. № Е-26-С-153 от 08.06.2015 

г. в 15:25 ч. 

I I . Отваряне на офертите: 
ТОЗИ документ е създаден по проект: N9 BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка 2 / 6 
България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на икономиката и енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на икономиката и 
енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
http://www.opcompetitiveness.bg
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1. На отварянето на офертите присъстваха упълномощен представител на един от 

участниците (представено пълномощно, приложено) и двама представители на средствата 

за масово осведомяване, които могат да присъстват на отварянето на офертите съгласно 

ЗОП. Комисията удостовери самоличността на горепосочените лица. Списъкът на 

упълномощените представители на участниците, присъствали на отварянето на офертите, 

е приложен към настоящия протокол (Приложение № 1). 

На отварянето на офертите присъства и представител на Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката. 

2. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите на участниците по 

реда на тяхното постъпване в деловодството на Министерство на енергетиката, както 

следва: 

ПЪРВА бе отворена офертата на „Бул Строй Контрол Инженеринг / БСК 

Инженеринг" АД, постъпила в МЕ с вх. № Е-26-Б-338 от 05.06.2015 г. в 14:33 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост и съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани 

плика, както следва: 

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор"; 

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката"; 

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена". 

След констатиране на горепосочените обстоятелства, трима членове на комисията и 

един представител на друг участник, присъстващ на заседанието на комисията подписаха 

плик № 3 "Предлагана цена", съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката", като трима 

членове на комисията и един представител на друг участник, присъстващ на заседанието 

на комисията подписаха всички документи съдържащи се в него, съгласно изискванията 

на чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 

След отварянето на плик № 1 комисията оповести документите и информацията, 

които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

ВТОРА бе отворена офертата на „Дикрил Консулт" ЕООД, постъпила в МЕ с 

вх. № Е-26-Д-133 от 08.06.2015 г. в 12:55 ч. 

Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка 3 / 6 
България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на икономиката и енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика"2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на икономиката и 
енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
http://www.opcompetitiveness.bg
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Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост и съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани 

плика, както следва: 

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор"; 

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката"; 

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена". 

След констатиране на горепосочените обстоятелства, трима членове на комисията и 

един представител на друг участник, присъстващ на заседанието на комисията подписаха 

плик № 3 "Предлагана цена", съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката", като трима 

членове на комисията и един представител на друг участник, присъстващ на заседанието 

на комисията подписаха всички документи съдържащи се в него, съгласно изискванията 

на чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 

След отварянето на плик № 1 комисията оповести документите и информацията, 

които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

ТРЕТА бе отворена офертата на „Контрол Инженеринг" АД, подадена в МЕ с 

вх. № Е-26-К-215 от 08.06.2015 г. в 14:49 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост и съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани 

плика, както следва: 

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор"; 

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката"; 

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена". 

След констатиране на горепосочените обстоятелства, трима членове на комисията и 

един представител на друг участник, присъстващ на заседанието на комисията подписаха 

плик № 3 "Предлагана цена", съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката", като трима 

членове на комисията и един представител на друг участник, присъстващ на заседанието 

на комисията подписаха всички документи съдържащи се в него, съгласно изискванията 

на чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 

След отварянето на плик № 1 комисията оповести документите и информацията, 

които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка 4 / 6 
България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на икономиката и енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на икономиката и 
енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
http://www.opcompetitiveriess.bq
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ЧЕТВЪРТА бе отворена офертата на „Софинвест" ЕООД, подадена в МЕ с вх. 

№ Е-26-С-152 от 08.06.2015 г. в 15:00 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост и съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани 

плика, както следва: 

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор"; 

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката"; 

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена". 

След констатиране на горепосочените обстоятелства, трима членове на комисията и 

един представител на друг участник, присъстващ на заседанието на комисията подписаха 

плик № 3 "Предлагана цена", съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката", като трима 

членове на комисията и един представител на друг участник, присъстващ на заседанието 

на комисията подписаха всички документи съдържащи се в него, съгласно изискванията 

на чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 

След отварянето на плик № 1 комисията оповести документите и информацията, 

които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

ПЕТА бе отворена офертата на „Свеко Енергопроект" АД, подадена в МЕ с вх. 

№ Е-26-С-153 от 08.06.2015 г. в 15:25 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост и съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани 

плика, както следва: 

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор"; 

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката"; 

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена". 

След констатиране на горепосочените обстоятелства трима членове на комисията 

подписаха плик № 3 "Предлагана цена", съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката", като трима 

членове на комисията подписаха всички документи съдържащи се в него, съгласно 

изискванията на чл. 68, ал. 5 от ЗОП. 

След отварянето на плик № 1 комисията оповести документите и информацията, 

които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка 5 / 6 
България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на икономиката и енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на икономиката и 
енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
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3. След отваряне и на последната постъпила оферта, председателят уведоми 

участниците, че с това приключва публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията ще разгледа документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. При констатиране на липси на документи и/или 

несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, и/или 

друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ще изпрати протокола до 

всички участници, съгласно изискването на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 

След извършването на горепосочените действия, председателят на 

комисията закри публичното заседание. 

Членове: 2. 

3. 

б. 

7. 
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Комисия: 

Председател: 1. 

Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка 6 / 6 
България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на икономиката и енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика"2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на икономиката и 
енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.opcompetitiveness
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
КЪМ 

ПРОТОКОЛ № 1 

от заседание на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за 
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на 
консултантска дейност, съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Изграждане на междусистемна 
газова връзка България - Сърбия", открита с Решение № Е-91-00-1 от 13.05.2015 г. на главния 

секретар на Министерството на енергетиката, упълномощен със Заповед № Е-РД-16-202 от 
08.05.2015 г. на министъра на енергетиката, в качеството му на Възложител по чл. 7, т. 1 от ЗОП 

Днес, 09.06.2014 г., в 11.00 часа в сградата на Министерството на икономиката и 

енергетиката в гр. София, ул. "Триадица" № 8, ет. 8, зала 821, комисията, назначена със 

Заповед № Е-РД-16-257 от 09.06.2015 г. на главния секретар на Министерството на 

енергетиката, започна своята работа. 

Съгласно т. I от заповедта, комисията е в състав, както следва: 

Председател: 

1. " Z l - 7 с v 3 3 < - и. д. началник на отдел „ЕП", дирекция „ЕСПУЕР", МЕ, експерт 

мониторинг процедури и изпълнение на договори по проекта (инженер); 

Членове: 

- главен юрисконсулт, дирекция „Правна", МЕ, експерт юрист по 2. 
проекта; 

3. 

проекта; 

4. 

проекта; 

5. 

6. 

7. 

04 

\ Р 

старши счетоводител, дирекция „ФУС", експерт счетоводител по 

главен юрисконсулт, дирекция „Правна", МЕ, експерт юрист по 

ъ 
- външен експерт, инженер; 

външен експерт, инженер; 

и.д. началник отдел „ППП", дирекция „УПЕ", експерт мониторинг 

процедури и изпълнение на договори по проекта. 

Комисията констатира, че в срока за подаване на предложенията, а именно до 

17.00 ч. на 08.06.2015 г. в Министерството на енергетиката са постъпили 5 броя оферти 

за участие в процедурата от: 
ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България -
Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от Министерство на енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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1. „Бул строй контрол инженеринг" АД; 

2. „Дикрил консулт" ЕООД; 

3. „Контрол инженеринг" АД; 

4. „Софинвест" ЕООД; 

5. „Свеко Енергопроект" АД; 

След получаване на списъка с участниците в процедурата, всички членове на комисията 

подписаха декларация в съответствие с чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с подадените оферти по реда на 

тяхното постъпване, в присъствието на: 
• ->/) Г <-•• ' ОХ> 

^ U 
представител на7Г f^Jid&XriCl. Gr....tfr^fJ.Г7.<?.е?.(\.:. 

в качеството на (2f-G-f 

Забележки Угг. r f l f rb . s^, тг 

• • • у-
• XV. 

Подпис 

представител на. 

в качеството на.. 

Забележки 

Подпис: 

представител на 

в качеството на. 

Забележки 

Подпис: 

Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България -
Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от Министерство на енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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представител на 

в качеството на. 

Забележки 
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Комисия: 2- е У 

Председател:1. 1енове: 
2. 

3, 
4. 

5 

6 

7 
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