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Протокол 
за отваряне на офертите 

 
 Днес 10.10.2014г., от 10:00 часа, на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП, комисия назначена със 
Заповед № 732/10.10.2014г., за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с 
предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Черноочене 
(ОУПО)”, се събра в състав:  
 Председател: Кенан Бейтула Нешад – Директор на дирекция „СА”; 
 Членове:  Николина Димитрова Милева – Началник отдел „ТСУ”; 
    Мюмюн Дурмуш Бекир – специалист „Бюджет”; 
    Наим Неждет Реджеб – „Юрисконсулт”; 
    Ферхад Шабанали Ферхад – специалист „Европейски фондове” 
 Всички членове на комисията подписаха декларации за необвързаност и 
конфиденциалност за обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП. 
 На публичното заседание на комисията при отваряне на подадените оферти нямаше 
присъствие от участниците. 
 Комисията започна своята работа, като получи от Възложителя Регистъра на подадените 
оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с цялата документация и 
установи, че за участие в обявената процедура са подадени 3 (три) оферти: 

1. „Енерджи Инвест” ДЗЗД, гр. София, бул. „Черни връх  № 59А, представлявано от 
Татяна Бисерова Делибашева, оферта с вх. №1/08.10.2014г. 

2. ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп”, София, общ. Възраждане, ул. „Отец Паисий” 
№47, представляван от Огнян Димитров Бъклов, оферта с  вх. №2/08.10.2014г. 

3. „ГЕО ГРУП” ООД, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариаполски” № 7, представляван 
от Добромир Стоянов Желев - Управител, оферта с вх. №3/09.10.2014г.  
 Комисията отвори получените оферти по реда на получаването им и провери наличието 
на три запечатани непрозрачни плика със съответните надписи. 
 Пликове с № 3 бяха подписани от членовете на комисията: 

1. Кенан Бейтула Нешад – Директор на дирекция „СА”; 
2. Николина Димитрова Милева – Началник отдел „ТСУ”; 
3. Мюмюн Дурмуш Бекир – специалист „Бюджет”; 
4. Наим Неждет Реджеб – „Юрисконсулт”; 
5. Ферхад Шабанали Ферхад – специалист „Европейски фондове”  
Комисията отвори плик с № 2 на участник с вх. №1 „Енерджи Инвест” ДЗЗД и на 

документите, съдържащи се в плика, се  подписаха членовете на комисията: 
1. Николина Димитрова Милева – Началник отдел „ТСУ”; 
2. Мюмюн Дурмуш Бекир – специалист „Бюджет”;  
3. Ферхад Шабанали Ферхад – специалист „Европейски фондове”. 
Комисията отвори плик с № 2 на участник с вх. №2  ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп” и 

на документите, съдържащи се в плика, се подписаха членовете на комисията: 
1. Мюмюн Дурмуш Бекир – специалист „Бюджет”; 
2. Наим Неждет Реджеб – „Юрисконсулт”; 
3. Ферхад Шабанали Ферхад – специалист „Европейски фондове” 
Комисията отвори плик с № 2 на участник с вх. №3  „ГЕО ГРУП” ООД и на документите, 

съдържащи се в плика, се подписаха членовете на комисията: 
1. Мюмюн Дурмуш Бекир – специалист „Бюджет”;  
2. Наим Неждет Реджеб – „Юрисконсулт”; 
3. Ферхад Шабанали Ферхад – специалист „Европейски фондове” 
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Комисията отвори пликове № 1 и оповести документите, които те съдържат. Комисията 
провери съответствието им със списъците по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и не установи различия. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в 
пликове с № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

Комисията констатира следното: 
За участник „Енерджи Инвест” ДЗЗД, гр. София, бул. „Черни връх  № 59А, 

представлявано от Татяна Бисерова Делибашева, оферта с вх. №1/08.10.2014г.: 
- Участникът е представил Образец 10 (Списък на експертите, които участникът ще 

осигури за изпълнение на поръчката), като е описал поименно експертите, но не е приложил 
съответно за всеки един от експертите документ удостоверяващ образователно-
квалификационна степен, проектантска правоспособност и доказателства за професионален опит 
по специалността ( диплома, удостоверение, трудова книжка, осигурителна книжка или друг 
документ удостоверяващ професионалния опит по специалността), съгласно изискванията на 
тръжната документация за участие в откритата процедура. 
 За участник „ГЕО ГРУП” ООД, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариаполски” № 7, 
представляван от Добромир Стоянов Желев - Управител, оферта с вх. №3/09.10.2014г.: 

- Участникът в Образец 10 (Списък на експертите, които участникът ще осигури за 
изпълнение на поръчката) е посочил лицето Емилия Георгиева за ръководител на екипа. Не са 
приложени доказателства за проектантската правоспособност на лицето и за професионалния и  
опит (удостоверение, трудова или осигурителна книжка или други документи удостоверяващи 
професионалния опит на лицето). 

 
Комисията реши: 

 
Изисква в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола, участниците 

„Енерджи Инвест” ДЗЗД, гр. София, бул. „Черни връх  № 59А, представлявано от Татяна 
Бисерова Делибашева, оферта с вх. №1/08.10.2014г. и „ГЕО ГРУП” ООД, гр. Пловдив, ул. 
Иларион Макариаполски” № 7, представляван от Добромир Стоянов Желев - Управител, оферта 
с вх. №3/09.10.2014г. да представят изискуемите документи констатирани по настоящия 
протокол. 

 
Този протокол е съставен на 10.10.2014г. Копия от него да се изпратят на всички 

участници и да се публикува в интернет страницата на общинат в „Профила на купувача”. 
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