
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с 

откритата с Решение № 337  от 30 юли 2015 г. на Комисия за регулиране на 

съобщенията (КРС) процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС при следните самостоятелно 

обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: 

Доставка на на принтери; Позиция 3: Доставка на цветна мултифункционална 

машина” беше назначена комисия, на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП, определена 

със заповед № РД 07-231/02.09.2015г., на Председателя на КРС (Комисията), в 

състав: 

 

Председател: Златка Асенова– главен експерт в отдел „ИОТ” в дирекция „ФАО”; 

 

Членове: 
     

    1.Силвана Тимова- младши експерт в отдел „ИОТ” в дирекция „ФАО”; 

    2.Мария Бончева-началник на отдел „ПНАПО” в дирекция „ПРОПО”; 

    3.Стефка Добрева- старши юрисконсулт в отдел „ПНАПО” в дирекция 

„ПРОПО”; 

4.Соня Йорданова – старши счетоводител в отдел „Счетоводна дейност” в 

дирекция „ФАО”. 

 

 

Резултати от работата на Комисията: 

 

Заседанието на Комисията се състоя на 02.09.2015 г. в 14:00 часа, в сградата на 

КРС, ул. “Гурко” № 6, етаж 4 и започна с попълване и подписване на декларации 

по чл. 35 от ЗОП от членовете й. На откритото заседание присъстваха следните 

лица:  

 

1. Ивайло Енчев Никифоров – Ай Би Ес България ЕООД 

2. Виктория Момчилова Момчилова – Трансервиз ЕООД 

3. Таня Иванова Петкова – Център за е-бизнес подкрепа Анима ООД 

Комисията констатира, че до крайния срок за получаване на оферти са 

подадени 7 (седем)  броя оферти, като всичките са подадени от страна на 

специализирани предприятия на хора с увреждания, по смисъла на чл. 16 „г” от 

ЗОП. В изпълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, офертите бяха 

отворени по реда на постъпването им, както следва: 

 

 



1. „ГАМА СОФИЯ” ЕООД-с вх. № 20-00-57/01.09.2015г. по Позиция 1 и 2; 

2. „ЦЕНТЪР ЗА Е-БИЗНЕС ПОДКРЕПА АНИМА” ООД-с вх. № 20-00-

58/01.09.2015г. по Позиция 2 и 3.; 

3. „ТЕМПУС.БГ” ЕООД-с вх. № 20-00-59/01.09.2015г. по Позиция 2 и 3; 

4. „БИЛДИНГ ПРОПЪРТИС ХОЛД” ЕООД-с вх. № 20-00-60/01.09.2015г. по 

Позиция 1; 

5. „ТРАНСЕРВИЗ” ЕООД-с вх. № 20-00-61/01.09.2015г. по Позиция 2; 

6. „ПАТОВ И ДЪЩЕРИ” ЕООД-с вх. № 20-00-62/01.09.2015г. по Позиция 1.; 

7. „ЕЛИТ ПРЕС КЪМПАНИ” ЕООД-с вх. № 20-00-63/01.09.2015г. по 

Позиция 1 

 

  

Членовете на Комисията се увериха, че всички участници са спазили 

разпоредбата на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, като са представили предложенията си 

в запечатен непрозрачен плик, съдържащ три плика, както следва: 

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, съдържащ ценова оферта. Пликът не 

беше отворен и беше подписан от трима от членовете на Комисията и от 

представител на присъстващите участници. 

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ 

техническото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка и, 

при някои участници, декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Върху всяка страница от 

техническото предложение на участника бяха положени подписите на трима от 

членове на Комисията и от представител на присъстващите участници; 

          - плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържащ документите, 

изисквани от Възложителя, беше отворен, като съдържанието му беше 

изчерпателно изброено пред присъстващите участници.  

Редът посочен в чл.68, ал. 5 от ЗОП не бе спазен по отношение на офертите на 

участниците „ЦЕНТЪР ЗА Е-БИЗНЕС ПОДКРЕПА АНИМА” ООД и 

„ТЕМПУС.БГ” ЕООД  подали оферти за позиция 3 „Доставка на цветна 

мултифункционална машина, предвид факта че с Решение № 412 от 31.07.2015 г. 

на КРС позицията беше прекратена.    

След извършения формален преглед на офертите приключи публичната част 

на заседанието и комисията продължи работа по разглеждането по същество на 

съответствието на документите в плик № 1 с изискванията, поставени от 

Възложителя. 

 

При прегледа бе констатирано следното: 

 

1. При прегледа на документите в плик № 1 на „ЦЕНТЪР ЗА Е-БИЗНЕС 

ПОДКРЕПА АНИМА” ООД Комисията установи, че е налице липса в 

представените документи в съдържанието на плик № 1, изразяваща се в следното: 

         В офертата, попълнена по образец, съгласно Приложение 1 от 

документацията, т. 5, дружеството е посочило: „При изпълнение на обществената 

поръчка ще ползваме подизпълнители”.  



        Същевременно, в Раздел І „ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА”, т.ІІІ 

„Общи изисквания” Възложителят е посочил следното: „Когато участникът е 

посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за 

посочените подизпълнители”. 

          В точка 5.1.  от документацията  „Необходими документи в Плик 1”,  е 

посочено следното:  

„Когато участникът по чл. 16 г от ЗОП е посочил в офертата си, че ще ползва 

подизпълнители, те също представят декларация (свободен текст), че са вписани в 

регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 

поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър”. 

След извършения преглед на документите на „ЦЕНТЪР ЗА Е-БИЗНЕС 

ПОДКРЕПА АНИМА” ООД се установи, че дружеството е посочило, че ще ползва 

подизпълнители. Предвид горното, то в случай  че ще ползва подизпълнители 

следва да   представи следните документи: 1. декларация (свободен текст) за 

подизпълнителите, че са вписани в регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания; 2. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за 

обществените поръчки, посочена в т. 5 от документите, които следва да бъдат 

поставени в Плик 1- „ Декларация за подизпълнител”  

2. При прегледа на документите в плик № 1 на „ПАТОВ И ДЪЩЕРИ” ЕООД, 

се установи, че е налице липса в представените документи в съдържанието на плик 

№ 1, изразяваща се в следното: 

В т. 5.1. от документацията „Необходими документи” са посочени 

документите, които следва да бъдат поставени от участниците в Плик № 1 с 

надпис: „Документи за подбор”. В точка 6 е посочено, че участникът следва да 

представи „Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) , както и за 

липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8 т. 2 от ЗОП”;  а в т. 7- „Декларация за 

приемане на условията в проекта на договор (свободен текст)”. 

 След извършения преглед на документите на „ПАТОВ И ДЪЩЕРИ” ЕООД се 

установи, че посочените декларации не са приложени в Плик 1 от страна на 

дружеството. 

 

С оглед на горното, Комисията реши: 

 

І. „ЦЕНТЪР ЗА Е-БИЗНЕС ПОДКРЕПА АНИМА” ООД да представи 

следните допълнителни документи и информация: 



1. декларация (свободен текст) за подизпълнителите, че са вписани в регистъра 

на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания;  

2. декларация по 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, посочена в т. 5 от документите, които 

следва да бъдат поставени в Плик 1- „Декларация за подизпълнител”;  

 

ІІ. „ПАТОВ И ДЪЩЕРИ” ЕООД да представи следните допълнителни 

документи: 

1. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по 

чл. 8, ал. 8 т. 2 от ЗОП;    

2. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (свободен 

текст). 

 

Предвид горното и на основание чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от ЗОП,  

в срок до 14.09.2015 г. (5 работни дни) – 14:00 часа участниците следва да 

представят липсващите в плик № 1 от офертите им документи, посочени по-горе. 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП. На 

основание чл. 36 б. „а”, ал. 1 от ЗОП,  настоящият протокол се представя за 

сведение на Възложителя. След запознаване на Възложителя с протокола, 

комисията ще пристъпи към преглед по същество документите по плик 2 от 

офертата.  

 

 

 
………………Златка Асенова 

Председател на работна група 

назначена със заповед РД № 07-231/02.09.2015 г. на Председателя на КРС 

 
Членове на работна група 

назначена със заповед РД № 07-231/02.09.2015 г. на Председателя на КРС 

 

 
……………… Силвана Тимова 

 

 
……………… Мария Бончева 

 

 
………………Стефка Добрева 

 

 
………………Соня Йорданова 

 


