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 УТВЪРЖДАВАМ, 

Директор на ТП“ДГС-Триград“: чл.2 от ЗЗЛД     
           инж. Захарина Бакларева 

 
Дата: 10.Март 2017 г.      

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
рег.№     25     . 

         (по регистър на протоколи) 

 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 

материали за нуждите на ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 месеца“ 

 

Днес, 10.03.2017г. от 10:00 часа в административната сградата на ТП“ДГС–Триград” комисия, 
назначена със Заповед №72/08.03.2017г. на Директора на ТП“ДГС–Триград”, в състав: 

Председател: Десислава Кокутева –„Юрисконсулт” в ТП“ДГС-Триград“ 
Членове:      1. инж.Николай Юруков - „Заместник директор” в ТП“ДГС-Триград“ 

                                            2. Станислав Малковски  - „Главен счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“ 
                                            3. инж. Пламен Малковски – „Лесничей“ в ТП“ДГС-Триград“ 
                                            4. Сидер Мишев – „Технолог по дърводобива“ в ТП“ДГС-Триград“ 

  
се събра да разгледа подробно документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в 

представените оферти за участие в процедурата и да провери тяхното съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

На основание на чл.54, ал.7 от ППЗОП заседанието на комисията е закрито. 

Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията. 
I. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи, съдържащи 

се в офертите на участниците. 
1. Участник „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД 
1.1. В хода на работата по разглеждане на представените документи, комисията установи 

следните липси, непълноти или несъответствие на информацията: 
1.1.1. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от управителя Иван Кирилов. В т.4, 

Раздел IV  от документацията е записано: Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо-ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 
ЕЕДОП се изготвя по образец и се подписва от лицата по чл.40 и чл.41 от ППЗОП.  

При извършена справка в Търговски регистър комисията установи, че участникът има вписани 
двама съдружници. Съгласно чл.54, ал2 от ЗОП основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, 
който представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 
имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. Съгласно 
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разпоредбата на чл.40, ал.3, т.3 от ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП подписан и от 
всички лица по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита 
на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояния, информацията 
относно изискванията по чл.54, ал., т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 
някои от лицата. 

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 
единодушно реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът – „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД може да представи нов ЕЕДОП и или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 
след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

2. Участник „ЕЛТЕХ“ ЕООД 
2.1. В хода на работата по разглеждане на представените документи, комисията установи 

следните липси, непълноти или несъответствие на информацията в представеният ЕЕДОП: 
2.1.1. Не е попълнена информацията в Част II:Информация за икономическия оператор, буква 

„д“:Икономическия оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган 
или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни 
във всяка държава членка? 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 
единодушно реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът – „ЕЛТЕХ“ ООД може да представи нов ЕЕДОП и или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие. 

3. Участник „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД 
3.1. При разглеждане на представените документи, комисията установи следните липси, 

непълноти или несъответствие на информацията в представеният ЕЕДОП: 
1.1.1. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от управителя Марио Димитров. В т.4, 

Раздел IV от документацията е записано: Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо-ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 
ЕЕДОП се изготвя по образец и се подписва от лицата по чл.40 и чл.41 от ППЗОП.  

При извършена справка в Търговски регистър комисията установи, че участникът има вписани 
двама съдружници. Съгласно чл.54, ал2 от ЗОП основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, 
който представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 
имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. Съгласно 
разпоредбата на чл.40, ал.3, т.3 от ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП подписан и от 
всички лица по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита 
на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояния, информацията 
относно изискванията по чл.54, ал., т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 
някои от лицата. 

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 
единодушно реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът – „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД може да представи нов ЕЕДОП и или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие. 

4. Участник „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД 

4.1. В хода на работата по разглеждане на представените документи, комисията установи 

следното: 

4.1.1. Участникът е представил Декларация съгласно чл.44, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.67, 

ал.3 от ЗОП вместо ЕЕДОП. В декларацията е посочено, че е осигурил пряк и неограничен достъп по 

електронен път до вече изготвен и подписан ЕЕДОП, потвърдена е актуалността на данните и 

автентичността на подписа, както и електронен адрес: https://horeka-logistik.alle.bg/.  

https://horeka-logistik.alle.bg/


3 
 

4.1.2. Комисията извърши проверка на ЕЕДОП достъпен на интернет страницата на участника 
и констатира следното: 

 В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка не е посочен 
възложителя и название или кратко описание на поръчката. Съгласно чл.67, ал.3 от ЗОП 
кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация 
все още е актуална. От попълнения ЕЕДОП не става ясно по коя предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка е бил използван.  

Във връзка с изложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията единодушно 
реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол участникът – 
„ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД може да представи нов ЕЕДОП и или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие. 

5. Участник „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД  
5.1. При разглеждане на представените документи, комисията установи следните липси, 

непълноти или несъответствие на информацията в представеният ЕЕДОП: 
5.1.1. Не е попълнена информацията в Част II:Информация за икономическия оператор, буква 

„д“:Икономическия оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган 
или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни 
във всяка държава членка? 

1.1.2. Представеният ЕЕДОП е подписан само от управителя Славчо Каракашев. В т.4, Раздел IV 
от документацията е записано: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 
кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо-
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и 
за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП се изготвя по 
образец и се подписва от лицата по чл.40 и чл.41 от ППЗОП.  

При извършена справка в Търговски регистър комисията установи, че участникът има вписани 
съдружници. Съгласно чл.54, ал2 от ЗОП основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, който 
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. Съгласно разпоредбата на 
чл.40, ал.3, т.3 от ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП подписан и от всички лица по чл.40, 
ал.2, т.3 от ППЗОП. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни 
или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояния, информацията относно 
изискванията по чл.54, ал., т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 
лицата. 

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 
единодушно реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът – „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД може да представи нов ЕЕДОП и или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие. 

6. Участник „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД 
6.1. При разглеждане на представените документи, комисията установи следните липси, 

непълноти или несъответствие на информацията в представеният ЕЕДОП: 
6.1.1. Не е попълнена информацията в Част II:Информация за икономическия оператор, буква 

„д“:Икономическия оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган 
или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни 
във всяка държава членка? 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията единодушно 
реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол участникът – 
„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД може да представи нов ЕЕДОП и или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие. 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол следва да се изпрати до всички 
участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача. 
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Заседанието на комисията приключи в 14:00 часа на 10.03.2017г.  
Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 10.03.2017г. 

в два еднообразни екземпляра – един за прилагане към документацията на процедурата и един за  
прилагане към Регистър „Протоколи“. 

 

 

 

 

Председател чл.2 от ЗЗЛД                                                                      2 чл.2 от ЗЗЛД       

                                 /Десислава Кокутева/                                                  /Станислав Малковски/                                                     
 

Членове: 1 чл.2 от ЗЗЛД                                                                    3 чл.2 от ЗЗЛД     

                 /инж.Николай Юруков/                                                    /инж.Пламен Малковски/ 

   
                                                                                                      4 чл.2 от ЗЗЛД       

                                                                                                                /Сидер Мишев/ 

 


