
 
ПРОТОКОЛ № 1 
от 18.10.2016г. 

 
Съставен на основание чл. 104, ал. 4  от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 54, ал. 8 от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП)  
 
Във връзка с откритата с Решение № 404/04.08.2016 г. на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) 
процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето 
за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски 
колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 
2017г.” беше назначена комисия, на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, определена със заповеди № № РД 
07-267/2016 г. и РД - 07-274/21.09.2016 г. на Председателя на КРС (Комисията), в състав: 
 
Председател: Юлия Бижева-главен експерт в отдел „Регулиране на пощенските услуги”, дирекция 
„Пазарно регулиране”; 
 
Членове:  
  

 1. Боряна Стоева - началник на отдел „Регулиране на пощенските услуги”, дирекция „Пазарно 
регулиране”;  

      2. Анастасия Стоева - държавен експерт в отдел „Регулиране на пощенските услуги”, дирекция 
„Пазарно регулиране”; 
     3. Мария Янакова - главен експерт в отдел „Регулиране на пощенските услуги”, дирекция „Пазарно 
регулиране”; 
      4. Мария Бончева - началник на отдел „ПНАПО” в дирекция „ПРОПО”; 
      5. Стефка Добрева - старши юрисконсулт в отдел „ПНАПО”, дирекция „ПРОПО”; 
      6. Любомир Стойков - главен експерт в отдел „Бюджет и финанси”, дирекция „ФАО”. 

 
Резултати от работата на Комисията: 
 

         Заседанието на Комисията се състоя на 10.10.2016 г. в 14:00 часа в сградата на КРС, ул. “Гурко” № 6, 
етаж 4 и започна с попълване и подписване на декларации по чл. 103 ал. 2 от ЗОП от членовете й. На 
публичното заседание не присъстваха представители на участника.  
         Комисията констатира, че до крайния срок за получаване на оферти в процедурата е подадена 1 
(един) брой оферта от страна на дружеството „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД.  
        Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си за участие в 
процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, като офертата е 
представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри” с ценово предложение.  
        Пликът с надпис:  „Предлагани ценови параметри” не беше отворен и беше подписан от трима от 
членовете на Комисията, след което от тяхна страна беше подписано и техническото предложение на 
участника.  
        След извършения формален преглед на офертата приключи публичната част на заседанието и 
комисията продължи работа по разглеждането по същество за съответствие на документите по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор на 
участниците. 

 
При прегледа бе констатирано следното: 
 
Заявлението за участие на „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД с вх. № 20-00-97/29.09.2016г. 

съдържаше следните документи: 
1. Опис на представените документи; 
2. Попълнен Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) на „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД; 
3. Попълнен Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) на „ПрайсуотърхаусКупърс Бизнес Солюшънс С.А.”- в качеството му на 
подизпълнител; 

4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка от страна на 
„ПрайсуотърхаусКупърс Бизнес Солюшънс С.А.”; 

5. Декларация за конфиденциалност, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП; 



6. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, 
попълнени от представители на дружествата  „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД и 
„ПрайсуотърхаусКупърс Бизнес Солюшънс С.А.” 

 
           След извършения преглед на представените документи, комисията достигна до следните изводи: 
           

1. Попълненият от страна на „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД Стандартен образец за 
единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) не е подписан. Същият следва 
да бъде подписан от представляващите дружеството.  
Предвид посоченото, от страна на участника следва да бъде представен попълнен нов 
ЕЕДОП, подписан от управителите Божидар Нейчев, Щефан Вайблен, Пол Тобин и Албена 
Маркова-Кичукова. В случай на различие в обстоятелствата, свързани с личното им състояние 
или ако е налице необходимост от защита на личните им данни, обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП лицата следва да попълнят отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 
някои от лицата. 
 

2. В точка 2 от раздел ІІ „Минимални изисквания към участниците” от документацията, 
Възложителят е заложил следното изискване: 

 
„Участникът следва да предложи екип за изпълнение на поръчката, членовете на който да имат 
квалификация и професионален опит, съответстващ на доказателствата за изпълнени договори. 
Броят на експертите, включени в екипа, се определя от участника по начин, гарантиращ 
изпълнението на поръчката”.  
2.1.Съгласно чл. 64, ал.1 т. 6 от ЗОП, за доказване на техническите и професионалните 
способности, участниците представят списък на персонала и/или на членовете на ръководния 
състав, които отговарят за изпълнението с посочена професионална компетентност. 
 
Предвид изложеното, участникът „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД следва да представи 
допълнително списък на персонала и/или на членовете на ръководния състав, които отговарят за 
изпълнението с посочена професионална компетентност, съответно и за подизпълнителя. 

 
3. Попълненият от страна на „ПрайсуотърхаусКупърс Бизнес Солюшънс С.А.” Стандартен 

образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- в качеството му 
на подизпълнител: 

3.1. не е изготвен в превод на български език, съгласно изискванията на  чл. 101, ал. 6 от ЗОП; 
3.2. Стандартният образец за единния европейски документ за обществени поръчки следва да 

бъде попълнен в цялост, съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, съответно  с 
попълнени данни, свързани с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

 
 
Предвид посоченото, за „ПрайсуотърхаусКупърс Бизнес Солюшънс С.А.”, в качеството му на 
подизпълнител в процедурата, следва да бъде представен ЕЕДОП в превод на български език, 
като в него бъде попълнена информацията съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗОП 
относно критериите за подбор, съгласно чл. 66 ал. 2 от ЗОП. 
 
3.3. С оглед установяване на представителната власт на подизпълнителя - 
„ПрайсуотърхаусКупърс Бизнес Солюшънс С.А.” и наличието на съответствие на попълнения от 
дружеството ЕЕДОП с чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП, следва да бъде представен допълнителен 
документ с информация относно актуалното състояние на дружеството. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         С оглед на горното, комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП реши: 

 
         На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 26.10.2016г. (5 работни дни) – 17:30 часа участникът 
„Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД да представи липсващите от офертата документи и 
информация, посочени по-горе. 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.  
 

 
 
 
Председател: 
 
 
Юлия Бижева 
Председател на комисия, 
назначена със Заповед № РД-07-274/21.09.2016 г.  
на Председателя на КРС 
 
 
Членове: 
 
……………….. ..  (Мария Бончева)                  
началник отдел в дирекция „ПРОПО” 
и член на работната група  
 
……………….. ..  (Боряна Стоева)                  
началник отдел „РПУ”, дирекция „ПР” 
и член на работната група  
 
 
……………….. ..  (Анастасия Стоева )                  
държавен експерт в отдел „РПУ”, дирекция „ПР”  
и член на работната група  
 
  
……………….. ..  (Любомир Стойков)                  
главен експерт в отдел „Бюджет и финанси”, дирекция „ФАО” 
и член на работната група  
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