
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ОП-7(22)/ 20.09.2016г. 

 

          за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка 
 

 

           Исмаил Юсмен Осман - в качеството си на Кмет на Община Руен, като взех 

предвид констатациите на комисията, назначена с моя Заповед № РД-08-335/ 

08.07.2016г. със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ 

БУРГАС ПО МЯРКА 07 – „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014-2020Г.“, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА 

ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“, по  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. 

ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО,  която е открита с Решение № ОП-7 

от 16.06.2016г.  на Кмета на Община Руен и Обявление, публикувано в РОП под № 

736928 от 16.06.2016 г., резултатите, отразени в Протокол № 1 от 08.07.2016г., 

Протокол № 2 от 31.08.2016г. и  Протокол № 3 от 20.09.2016г., мотивиращи 

настоящото ми Решение, и на основание чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 

181, ал. 6 от ЗОП.  
      

О Б Я В Я В А М: 
 

 

       1. Класирането на участниците в публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО 

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС ПО МЯРКА 07 – „ОСНОВНИ 

УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА 

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“, 

ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА“, по  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. 

РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО,  както следва: 

 1-во място – Участник „ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ГРУП” ЕООД – с 

комплексна оценка – 94,50 точки; 

 2-ро място – Участник „ЕВРОКОНСУЛТ-СЕЛ” ООД – с комплексна 

оценка – 88,50 точки; 

 3-то място – Участник АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МАКСИМОВА – 

НИКОЛОВА” – с комплексна оценка – 75 точки  ; 

 4-то място – Участник „ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ” ООД – с комплексна 

оценка – 59 точки; 



      2. Обявявам участника „ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ГРУП” ЕООД, 

класиран на първо място, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА 

ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС ПО МЯРКА 07 – „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА „ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“, ПОДМЯРКА 7.2. 

„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА“, по  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. 

РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО. 

 

       3. Обявявам отстранените от участие в процедурата участници: 

 

 

       3.1. Участник № 5 „ДОКТОР ВЕТКО – 1” ООД. 

       Мотиви за неговото отстраняване: 

       До изтичане на крайния срок за постъпване  на документи с отстранени 

несъответствия в информацията за личното състояние и критериите за подбор и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, изискани с 

Протокол № 1, а именно до 30.08.2016 г. от Участник № 5 „ДОКТОР ВЕТКО – 1” 

ООД не са постъпили допълнителни такива. Допълнителни документи са постъпили на 

31.08.2016г., което е след определения краен срок за представяне на документи с 

отстранени несъответствия в информацията.  

        С оглед гореизложеното и на основание чл. 107, ал. 2, б. „А“ от ЗОП, във 

връзка с чл. 195 от ЗОП (доколкото в глава двадесет и шеста от същия закон не са 

уредени въпроси относно отстраняването на участници), комисията предлага 

участникът „ДОКТОР ВЕТКО – 1” ООД да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата, поради това, че офертата не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя. 

         Горните мотиви възприемам изцяло и те мотивират настоящото ми решение.            

 

        3.2. Участник № 2 – „АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА“ ООД. 

       Мотиви за неговото отстраняване: 

        В частта на методиката за оценка, касаеща подпоказателя Управление на риска, в 

забележка е заложено следното условие: В случай, че в предложената организация на 

работата и управление на рисковете за изпълнение липсва информация, относно 1.1./ 

Изчерпателно развити мерки за преодотвратяване на настъпване на дефиниран от 

Възложителя риск и/или 1.2./ Изчерпателно развити мерки за преодоляване на 

последиците от евентуално сбъдване/ за един или повече от дефинираните рискове, 

това е основание за отстраняване от участие в процедурата. 

      Участникът не е изпълнил условие посочено в документацията на настоящата 

обществена поръчка. Предвид изложените факти, техническото предложение в тази 

част не съдържа мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на 

повече от един от дефинираните от възложителя рискове, отнася се за риск 1 и Риск 3. 

Също така следва да се отбележи, че порок има и в общото и формално представяне на 

мерките за предотвратяване на рисковете, тъй като комисията не е в състояние да ги 

отнесе към вида риск дефиниран от възложителя, а това е следвало да извърши 

участникът. В заключение може да се посочи, че за два от дефенираните от 



възложителя рискове не са представени мерки за преодоляване на последиците от 

риска, а за всички дефенирани от възложителя рискове липсва информация за мерките 

за предотвратяване на всеки един риск. 

С оглед установените несъответствия, комисията е счела, на основание чл. 

107, ал.2, буква «А» от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП (доколкото в глава 

двадесет и шеста от същия закон не са уредени въпроси относно отстраняването 

на участници), участникът „АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА“ ООД да бъде отстранен от 

участие в процедурата. 

          Горните мотиви възприемам изцяло и те мотивират настоящото ми решение. 

 

3.3. Участник № 4 - „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД. 

        Мотиви за неговото отстраняване: 

         В частта на методиката за оценка, касаеща подпоказателя Управление на риска, в 

забележка е заложено следното условие: В случай, че в предложената организация на 

работата и управление на рисковете за изпълнение липсва информация, относно 1.1./ 

Изчерпателно развити мерки за преодотвратяване на настъпване на дефиниран от 

Възложителя риск и/или 1.2./ Изчерпателно развити мерки за преодоляване на 

последиците от евентуално сбъдване/ за един или повече от дефинираните рискове, 

това е основание за отстраняване от участие в процедурата. 

        Участникът не е изпълнил условие посочено в документацията на настоящата 

обществена поръчка. Разгледал е други рискове, които се различават от дефенираните 

от възложителя. Някои от представените са близки до дефенираните от възложителя 

рискове, но не покриват дефенираните от възложителя. Единствено предложеният за 

риск 4 надгражда риска дефениран от възложителя, но липсва информация относно 

мерките за недопускане/предотвратяване на риска, както и такива за предоляване на 

последиците от евентулно тяхно сбъдване както за този така и за всички описани 

рискове от участника. Предвид констатациите на комисията, относно съдържанието на 

предложението на участника в раздел „Управлението на риска“, неговото формално 

отношение към тази част, която подлежи на оценка, се поражда съмнение, че 

възложителят би получил адекватна помощ при изпълнение предмета на поръчката. 

С оглед установените несъответствия, комисията е счела, на основание чл. 

107, ал.2, б. «А»  от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП (доколкото в глава двадесет и 

шеста от същия закон не са уредени въпроси относно отстраняването на 

участници), участникът „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД да бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

          Горните мотиви възприемам изцяло и те мотивират настоящото ми решение. 

 

 

3.4. Участник № 8 – КОНСОРЦИУМ „ФОКУС ПРО” 

        Мотиви за неговото отстраняване: 

         В частта на методиката за оценка, касаеща подпоказателя Управление на риска, в 

забележка е заложено следното условие: В случай, че в предложената организация на 

работата и управление на рисковете за изпълнение липсва информация, относно 1.1./ 

Изчерпателно развити мерки за преодотвратяване на настъпване на дефиниран от 

Възложителя риск и/или 1.2./ Изчерпателно развити мерки за преодоляване на 

последиците от евентуално сбъдване/ за един или повече от дефинираните рискове, 

това е основание за отстраняване от участие в процедурата. 

Видно от изложеното по-горе, участникът не е изпълнил условие, посочено в 

документацията на настоящата обществена поръчка, изразяващо се в това, че за Риск 3 

са представени Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, които са 



несъотносими към групата рискове, за които са представени и няма посочени други 

мерки. Предвид това може да се заключи, че за този риск липсва информация за мерки 

за предотвратяване на настъпване на дефиниран от Възложителя риск. Подобен е 

случая и с Риск 5, при него участникът е описал мерки за преодоляване на последиците 

при настъпване на риска, които са неадекватни. Тъй като предложената мярка е само 

една и тя не съответства на риска за който се отнася, може да се заключи, че не са 

представени и липсва информация относно „Изчерпателно развити мерки за 

преодоляване на последиците“. 

          С оглед установените несъответствия, комисията е счела, на основание чл. 

107, ал.2, б. «А»  от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП (доколкото в глава двадесет и 

шеста от същия закон не са уредени въпроси относно отстраняването на 

участници), участникът КОНСОРЦИУМ „ФОКУС ПРО” да бъде отстранен от 

участие в процедурата.                 

             Горните мотиви възприемам изцяло и те мотивират настоящото ми 

решение. 

   

3.5. Участник № 9 – КОНСОРЦИУМ „ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ 

КОНСУЛТИНГ”. 

        Мотиви за неговото отстраняване: 

         В частта на методиката за оценка, касаеща подпоказателя Управление на риска, в 

забележка е заложено следното условие: В случай, че в предложената организация на 

работата и управление на рисковете за изпълнение липсва информация, относно 1.1./ 

Изчерпателно развити мерки за преодотвратяване на настъпване на дефиниран от 

Възложителя риск и/или 1.2./ Изчерпателно развити мерки за преодоляване на 

последиците от евентуално сбъдване/ за един или повече от дефинираните рискове, 

това е основание за отстраняване от участие в процедурата. 

        Участникът не е изпълнил условие посочено в документацията на настоящата 

обществена поръчка, тъй като са представени Мерки за предотвратяване и 

преодоляване на риска, които са неадекватни и несъответстващи на групата рискове, за 

които се отнасят и изцяло липсва информация за мерките при един от 

идентифицираните рискове. За риск 3 са посочени общо три мерки за 

предотвратяването му, но всички са несъотносими към този риск. Описаните общо 4 

мерки за преодоляване на Риск 4 отново не кореспондират с риска към когото са 

посочени и при този риск липсва информация, но в случая се отнася за мерки за 

преодоляване на последиците на риска. По отношение на Риск 5, представени мерки за 

преодоляване на риска участникът не е посочил нито една в своето предложение. 

С оглед установените несъответствия, комисията е счела, на основание чл. 

107, ал.2, б. «А»  от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП (доколкото в глава двадесет и 

шеста от същия закон не са уредени въпроси относно отстраняването на 

участници), участникът КОНСОРЦИУМ „ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ 

КОНСУЛТИНГ” да бъде отстранен от участие в процедурата. 

 Горните мотиви възприемам изцяло и те мотивират настоящото ми 

решение. 

        

       4. На основание чл. 197 ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване в 10 

– дневен срок от получаването пред Комисия за защита на конкуренцията. 

 

      Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

      Комисия за защита на конкуренцията 



      Адрес: гр.София, бул.”Витоша” №18 

      Електронна поща: cpadmin@cpc.bg 

      http:// www.cpc.bg 

 

      5. Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата, в тридневен 

срок от постановяването му и да се публикува в Профила на купувача. 

 

      6. Контрол по изпълнението на решението ще упражнявам лично. 

 

 

       Адрес на електронната преписка в профила на купувача, където са 

публикувани протоколите на Комисията: 

http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-

profil-na-kupuvacha/00274-2016-0004.php 

 

 

 

Исмаил Юсмен Осман  

Кмет на Община Руен 

 

Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД 

mailto:cpadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/

