
1 
 

   „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – ГР.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 

     4890, с.Хвойна, ул.„Кап. Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com 

                                    

П Р О Т О К О Л   №1 

 Днес, 14.07.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Акад. Николай 

Хайтов”, с адрес: с. Хвойна, ул. „Кап. Петко Войвода” №2 се проведе открито 

заседание на комисията, за провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, 

включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в 

обекти на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов““  за срок от 36 месеца, съгласно 

Решение №221/08.06.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка и Решение №265/30.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация на Директора на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”.  

Комисията, назначена със Заповед №296/14.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС 

Акад. Николай Хайтов”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в 

ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за 

участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, 

започна работа в 10:30 часа в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП „ДГС Акад. 

Николай Хайтов”. 

Членове: 

1. Ангел Безергянов – юрисконсулт  при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“; 

2. Гергана Станкова  – гл. счетоводител при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”. 

 

 I. Работата на комисията протече при следния ред: 

Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателят на 

комисията входящия регистър на подадените оферти за участие (за което е подписан 

двустранен приемателно-предавателен протокол), съгласно който в срока на подаване 

на офертите е постъпила 1 (брой) оферта за участие в горе цитираната процедура, както 

следва: 

 

 1. „БАТ СОТ” ЕООД, гр.София 1220, район Надежда, кв. Триъгълника, 

ул.”Стефансон” №1А, ет.2 с вх.№2049/09.07.2020 г. постъпила в 10:50 ч.  

 

Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в 

съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.  

На заседанието не присъства представители или упълномощен представител на 

участника или представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията направи справка от електронната страница на Търговския регистър 

при АВ за актуалното състояние на участникът.  

 

Комисията започна отварянето на постъпилото предложение: 

  

1. „БАТ СОТ” ЕООД, ЕИК:204049534, със седалище и адрес на управление: 

гр.София 1517, район Подуене, Витиня, бл.89, вх.А, ет.партер, представлявано от 
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Лилия Каменова-Тошева –  в качеството й на управител. 

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

II. Комисията продължи своята работа в периода от 14.07.2020 г. до 24.07.2020 

г.,  като пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП - за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 

В тази връзка комисията направи следните  констатации: 

 

1. Офертата на участника „БАТ СОТ” ЕООД, ЕИК: 204049534, със седалище и 

адрес на управление: гр.София 1517, обл.София, община Столична, р-н  Подуяне, 

Витиня, бл.89, вх.А, ет. партер и адрес за кореспонденция - гр.София 1220, 

ул.”Стефансон” №1А, ет.2 представлявано от Лилия Каменова-Тошева - в качеството й 

на управител в настоящата обществена поръчка  с предмет: „Осигуряване на охрана с 

помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, 

монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП „ДГС Акад. Николай 

Хайтов“ за срок от 36 месеца  e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 

 

1. Заявление за участие в процедурата – Приложение №3 – оригинал ; 

2. Опис на приложените в офертата документи – Приложение №4 - оригинал; 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ; 

4. Декларация удостоверяващ липсата на обстоятелствата по чл.3, т.8 и ал.4 от 

ЗИФОДРЮПДРС - оригинал. 

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) на СD носител 

-оригинал; 

6.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №7-

оригинал; 

7. Проект на план за охрана на обектите на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“ - 

оригинал;  

8. Проект на план за реагиране при задействие на сигнал „аларма” от обектите  

на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“ охранявани със СОТ - оригинал. 

9. Декларация във връзка с обработване на личните данни – Приложение №11; 

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Приложение №12 - 

оригинал; 

11. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2. В представения електронен Единен европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) участникът не е попълнил коректно част II, буква „д”, като е 

отговорил на въпроса: „Икономическия оператор може ли да представи 

удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, 

която да позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверение 

чрез пряк достъп до националната база данни за съответната държава членка?” с 

отговор „Не”. В предвид факта, че Национална агенция за приходите и всяка община 
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по регистрация на участника и възложителя поддържат такава информация и същата 

може да се представи на възложителя, следва отговора на този въпрос да бъде с „Да”.   

 

Въз основа на гореизложените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, да бъдат уведомен споменатия по-

горе участник, като му се изпрати настоящия протокол с констатациите на комисията, 

относно непълноти, несъответствие на информацията и несъответствия с критериите за 

подбор. Протоколът да се публикува в профила на купувача на възложителя в деня на 

изпращането му до участникът.  

 

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с  чл. 54, ал. 8 от ЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол - указва на участникът - „БАТ 

СОТ“ ЕООД  по отношение на който е констатирано несъответствие или липса на 

информация, че може да представи на комисията нов ЕЕДОП-и и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

 

3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП определя срок за представянето на 

документите по предходните точки - 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола.  

 

 Настоящият протокол №1 е съставен и подписан от всички членове на 

комисията. 

 

                                                              КОМИСИЯ: 

Председател:  ......………*/п/………………… 

                               /инж. Даниела Делисивкова/ 

 

Членове: 

1.  ……..………*/п/……………….. 

  /Ангел Безергянов/ 

 

 

2. ………..……*/п/………………… 

  /Гергана Станкова/ 

 

 

 

 *Забележка: Подписите са заличени на основание общия регламент за защита на 

личните данни Регламент (EC) 2016/679) 


