
ПРОТОКОЛ № 1 
 

от 30 април 2018 г. 
 
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 № 89/01.03.2018 г. на Комисия за 
регулиране на съобщенията (КРС) процедура публично състезание за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване, 
гаранция и поддръжка на информационна система на КРС за on-line 
попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на 
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни 
мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги” беше 
назначена комисия, на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, определена със 
заповед № РД-07-395/13.04.2018 г. на Председателя на КРС (Комисията), 
в състав: 
 
       Председател: Милена Петкова–началник отдел „ПАПЕС“, дирекция 
„Пазарно регулиране”; 
       Членове: 
1. Детелина Кръстева – директор на дирекция „Пазарно регулиране“; 
2. Преслава Стоянова–държавен експерт в отдел „ПАПЕС“, дирекция 
„Пазарно регулиране“; 
3. Катя Дончева – главен експерт, отдел „ПАПЕС“, дирекция „Пазарно 
регулиране“; 
4. Боряна Стоева – началник на отдел „Регулиране на пощенските 
услуги” в дирекция „Пазарно регулиране“; 
5. Мария Бончева-началник на отдел „ПНАПО“ в дирекция ПРОПО 
6. Стефка Добрева-главен юрисконсулт в отдел „ПНАПО“ в дирекция 
„ПРОПО“; 
7. Златка Асенова-началник на отдел „ИОТ“ в дирекция „ФАО“; 
8. Външно лице- Александра Лечева, ръководител „Информационни и 
комуникационни технологии - Управление на договори”  в 
„Информационно обслужване“ АД. 
 



 
Резултати от работата на Комисията: 
 
Заседанието на Комисията се състоя на 13.04.2018 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 присъстваха следните представители на 
участниците:  

1. Любомир Стоянов- „НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП“ ЕООД; 
2. Диляна Димитрова- независим наблюдател; 
3. Камелия Николова- „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД; 
4. Мария Георгиева- „АСАП“ ЕООД; 
5. Димитър Димитров- „БУЛ ЕС АЙ“ ООД. 

Комисията констатира, че до крайния срок за получаване на оферти 
в процедурата са получени  оферти от следните дружества:  

1. „АСАП“ ЕООД-с вх. № 20-00-7/12.04.2018 г.; 
2. „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД- с вх. № 20-00-

8/12.04.2018 г.; 
3. „БУЛ ЕС АЙ“ ООД- с вх. № 20-00-9/12.04.2018 г.; 
4. „СИЕЛА НОРМА“ АД- с вх. № 20-00-10/12.04.2018 г.; 
5.  „НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП“ ЕООД- с вх. 20-00-

11/12.04.2018 г. 
 

Членовете на Комисията се увериха, че участниците „АСАП“ 
ЕООД, „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД, „БУЛ ЕС АЙ“ 
ООД и „СИЕЛА НОРМА“ АД са представили документите си за участие 
в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от 
ППЗОП, като офертите им са представени в запечатани непрозрачни 
опаковки, съдържащи отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри”.  

При прегледа на документите на участника „НЕКСГЕН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП“ ЕООД, Комисията установи, че пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ е незапечатан. Посоченото 
обстоятелство беше отбелязано върху плика от страна на Комисията по 
ЗОП и удостоверено с подписите на трима членове на комисията. 
Представителят на „БУЛ ЕС АЙ“ ООД също отрази горното 
обстоятелство върху плика.  



Пликовете на останалите участници с надпис:  „Предлагани ценови 
параметри” не бяха отворени и бяха подписани от трима от членовете на 
Комисията, след което от тяхна страна бяха подписани и техническите 
предложения на участниците. Бе предложено да бъдат положени и 
подписи и от присъстващите – представители на участниците.   

След извършения формален преглед на офертите и оповестяване на 
тяхното съдържание 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: 
 
Заявленията за участие на „АСАП” ЕООД, „ИНФОСИСТЕМС 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД,  „БУЛ ЕС АЙ“ ООД и „СИЕЛА НОРМА“ АД 
съдържат следните документи: 

1. Опис на представените документи; 
2. Попълнен Стандартен образец за единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП). 
 

Заявлението на „НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП“ ЕООД бе оставено 
без разглеждане от страна на Комисията, тъй като не отговаря на 
изискванията на Възложителя, заложени в документацията и на чл. 47, 
ал. 3 от ППЗОП. 
 

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

1. По отношение на заявлението на  „СИЕЛА НОРМА“ АД: 
 

В Раздел II „Изисквания към участниците в обществената 
поръчка“, подраздел „А общи изисквания“, точка 2.5, подточка 2.5.2 от 
документацията е посочено, че други основания за отстраняване на 
участник от участие в процедурата е в случай че:   

„За участника са налице основанията на чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 
5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 



режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 
Обстоятелствата се описват в ЕЕДОП - част III, раздел Г Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка“.  

В представения  от „СИЕЛА НОРМА“ АД ЕЕДОП не е попълнено 
това поле. В тази връзка, Комисията по ЗОП счита, че участникът 
„СИЕЛА НОРМА“ АД следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 
попълни и горепосочената информация. 
 
 
2.По отношение на заявлението на „ИНФОСИСТЕМС 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД:  

 
В част II от предоставения ЕЕДОП, Раздел “Информация за 

икономическия оператор-Форма на участие“ „ИКОНОМИЧЕСКИЯ 
ОПЕРАТОР УЧАСТВА ЛИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО С ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ 
ОПЕРАТОРИ“ е посочен отговор „да“. Видно от образеца на ЕЕДОП, в 
случай, че участник е посочил този отговор, следва да попълни следната 
допълнителна информация:  

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят 
отделен ЕЕДОП. 

Ако „да“: 
а) моля, посочете ролята на 
икономическия оператор в групата 
(ръководител на групата, отговорник за 
конкретни задачи...): 
б) моля, посочете другите 
икономически оператори, които 
участват заедно в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка: 
в) когато е приложимо, посочете името 
на участващата група: 

като за всеки участващ оператор следва да бъде представен отделен 
ЕЕДОП. 

В тази връзка, Комисията по ЗОП счита, че участникът 
„ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД следва да уточни налице 
ли е техническа грешка при посочването на отговора. Ако такава е 



налице, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, с коректно отразен 
отговор по горепосочената точка. 

В случай, че техническа грешка не е налице, дружеството следва да 
представи нов ЕЕДОП, в който да е попълнена и допълнителна 
информация относно участието на икономическите оператори, като за 
всеки участващ оператор следва да бъде представен и отделен ЕЕДОП. 

2. По отношение на заявлението на „БУЛ ЕС АЙ“ ООД:

Представеният на електронен носител ЕЕДОП от страна на 
дружеството е подписан с квалифициран електронен подпис от страна на 
управителя Красимир Благоев Антонов, но не е подписан от страна на 
съдружниците в дружеството: Румен Стойков, Атанаска Костова, 
Димитър Димитров, Димитринка Иванова. 

Съгласно чл. 40, ал.1, т. 3 от ППЗОП, в обхвата на лицата, които 
следва да декларират обстоятелствата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 
ЗОП в ЕЕДОП, са включени и: „други лица, със статут, който им 
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете 
на управителните или надзорните органи“. 

Предвид факта, че съдружниците в дружеството попадат в обхвата 
на посочената разпоредба, ЕЕДОП следва да съдържа данни за 
посочените лица и да е подписан и от тяхна страна. 

В тази връзка, Комисията по ЗОП счита, че следва да бъде 
представен нов ЕЕДОП, подписан и от страна на горепосочените лица. 

4. Съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари (Обн. ДВ. бр. 27 от 27 Март 2018 г. )., 
идентифицирането от Възложителя на всяко физическо лице, което е 
действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно 
образувание, се извършва и чрез събирането на декларация от законния 
представител или от пълномощника на юридическото лице. 

В тази връзка, Комисията по ЗОП счита, че дружествата „СИЕЛА 
НОРМА“ АД, „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД и „АСАП” 
ЕООД  следва да представят декларации  по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари. 
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