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Протокол 
за разглеждане и оценяване на техническите предложения 

 
 

Днес 17.10.2014г., от 13:00 часа, на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП, комисията за 
провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект 
за Общ устройствен план на Община Черноочене (ОУПО)”, назначена със Заповед № 
732/10.10.2014г., 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”. 

Комисията започна своята работа, като получи от Възложителя Регистъра на подадените 
допълнителни документи за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка и 
установи, че има допънително подадени документи за участие в процедурата от: 

1. „ГЕО ГРУП” ООД, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариаполски” № 7, представлявано 
от Добромир Стоянов Желев - Управител, с вх. №1/15.10.2014г.   

2. „Енерджи Инвест” ДЗЗД, гр. София, бул. „Черни връх  № 59А, представлявано от 
Татяна Бисерова Делибашева, с вх. №2/15.10.2014г.   

Комисията провери документите в пликове № 1 и допълнително представените от 
участниците в срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП и установи: 

1. Съдържащите се в плик с вх. №1/15.10.2014г.  на участник „ГЕО ГРУП” ООД, гр. 
Пловдив, ул. Иларион Макариаполски” № 7, представлявано от Добромир Стоянов Желев – 
Управител, документи отговарят на изискванията на възложителя относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор. 

2. В плик с вх. №2/15.10.2014г.  участникът „Енерджи Инвест” ДЗЗД, гр. София, бул. 
„Черни връх  № 59А, представлявано от Татяна Бисерова Делибашева е представил 
допълнителни документи, които удостоверяват 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. 

Комисията установи:  
- Участникът в Образец 10 (Списък на експертите, които участникът ще осигури за 

изпълнение на поръчката) е посочил лицето Яна Светлозарова Рафаилова, като Експерт 2 от 
екипа за изпълнение на поръчката. Лицето няма изискуемия съгласно тръжните условия 
професионален опит от минимум 5 (пет) години в областта на устройственото планиране. 

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор 
комисията реши да разгледа документите от пликове № 2 на следните участници: 

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

2. „ГЕО ГРУП” ООД, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариаполски” № 7, представляван 
от Добромир Стоянов Желев - Управител, оферта с вх. №3/09.10.2014г.   

Документите на участника „Енерджи Инвест” ДЗЗД, гр. София, бул. „Черни връх 
№59А, представлявано от Татяна Бисерова Делибашева няма да бъдат разглеждани  на 
основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП.   
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При разглеждането и оценката на техническите предложения се получуха следните 
резултати: 

1. ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп”, София, общ. Възраждане, ул. „Отец Паисий” 
№47, представляван от Огнян Димитров Бъклов, оферта с  вх. №2/08.10.2014г. е направил 
следното предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа: 

- Работна програма за изработване на Общ устройствен план (ОУПО) на Община 
Черноочене, включваща: Подход и стратегия за изпълнение на поръчката, цели на ОУПО 
Черноочене, задачи на ОУПО Черноочене, очаквани резултати от изготвянето на ОУПО за 
община Черноочене, фази и етапи, идентифициране на рискове свързани с изпълнението на 
дейностите на проекта и контрол върху изработването на проекта. 

2. „ГЕО ГРУП” ООД, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариаполски” № 7, представлявано 
от Добромир Стоянов Желев - Управител, оферта с вх. №3/09.10.2014г. е направил следното  
предложение за изпълнение на поръчката: 

- Работна програма за изпълнение на поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за 
общ устройствен план за Община Черноочене”, което съдържа: Цели и обхват, Предварителен 
проект на ОУП на община Черноочене, Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС), 
План за управление на риска и др. дейности.  

 
Офертите са оценени както следва: 
 
1.  ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп”, София, общ. Възраждане, ул. „Отец Паисий” 

№47, представляван от Огнян Димитров Бъклов, оферта с  вх. №2/08.10.2014г. е оценена както 
следва: 

- По показател Срок на изпълнение (С):  
С= (Сmin / Сi) x 100, където  

 
 Сi e предложения срок за изпълнение в календарни дни на съответния участник; 
 Сmin e минимално предложения срок за изпълнение. 
 
ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп” е предложил 90 календарни дни срок за изпълнение 

на обществената поръчка. 
С= 58/90x100=64 точки. 
 
- По показател Работна програма (Р):  
Участник ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп” се оцени по два елемента на Работната 

програма, както следва: 
- По подпоказател „Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката” 

комисията оцени офертата с 60 точки; 
- По подпоказател „Анализ на основните рискове, които могат да доведат до 

забавяне или некачествено изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление” комисията 
оцени офертата с 40 точки. 
 По показател Работна програма (Р), комисията оцени ДЗЗД „Консорциум Урбан 
Груп”, София, общ. Възраждане, ул. „Отец Паисий” №47, представляван от Огнян Димитров 
Бъклов, оферта с  вх. №2/08.10.2014г.  с 100 точки. 
 

2.  „ГЕО ГРУП” ООД, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариаполски” № 7, 
представлявано от Добромир Стоянов Желев - Управител, оферта с вх. №3/09.10.2014г. е 
оценена както следва: 



               ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ   
                           

 
 
  

6701 с. Черноочене обл. Кърджали; тел:+359 3691/6225, +359 3691/6227, факс: :+359 3691/6265 
ЕИК: BG 000 236 164;       http://www.chernoochene.com   e-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg 

Сертифицирани системи по управление на качеството и околната среда EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2009 
 

- По показател Срок на изпълнение (С):  
С= (Сmin / Сi) x 100, където  

 Сi e предложения срок за изпълнение в календарни дни на съответния участник; 
 Сmin e минимално предложения срок за изпълнение. 
„ГЕО ГРУП” ООД е предложил 41 работни дни срок за изпълнение на обществената 

поръчка, което е равно на 58 календарни дни. 
С= 58/58x100=100 точки. 
 
С= 58/58x100=100 точки. 
- По показател Работна програма (Р):  
Участник „ГЕО ГРУП” ООД се оцени по два елемента на Работната програма, както 

следва:  
- По подпоказател „Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката” 

комисията оцени офертата с 60 точки; 
- По подпоказател „Анализ на основните рискове, които могат да доведат до 

забавяне или некачествено изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление” комисията 
оцени офертата с 40 точки. 
 По показател Работна програма (Р), комисията оцени „ГЕО ГРУП” ООД, гр. Пловдив, 
ул. Иларион Макариаполски” № 7, представлявано от Добромир Стоянов Желев - Управител, 
оферта с вх. №3/09.10.2014г.  с 100 точки. 
 
 

Този протокол е съставен на 17.10.2014г. Копия от него да се изпратят на всички 
участници и да се публикува в интернет страницата на общинат в „Профила на купувача”. 

 
 

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” ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


