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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГР.СМОЛЯН 

ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД” ГР.МОМЧИЛГРАД 
 

 
гр.Момчилград, ул.”Гюмюрджинска” №17, тел:03631/6102, e-mail: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

На комисията, назначена да извърши подбор на кандидатите и участниците, да 

разгледа и оцени офертите за участие, постъпили за 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 

Момчилград“, за срок от 36 месеца“, открита с Решение № 112/03.06.2020 г. на Директора 

на ТП „ДГС Момчилград“. 

 

Днес, 10.07.2020 г. комисия, назначена със Заповед № 141/10.07.2020 г., в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Халил Ибрямов – заместник директор на ТП „ДГС Момчилград”;                             

ЧЛЕНОВЕ:  1. инж. Митко Ангелушев – лесничей при ТП „ДГС Момчилград“;  

  2. т.л. Ерол Юмер – лесничей при ТП „ДГС Момчилград“; 

  3. Mитко Моллов – счетоводител-оперативен при ТП „ДГС Момчилград“; 

   4. Александра Алчева- юрисконсулт при ТП „ДГС Момчилград”; 

 

се събра в 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград”, находяща се 

на адрес: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” №17, за да проведе първото си заседание.   

 

 Към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка за Възложителя не е 

настъпило задължението за използване на централизираната електронна платформа за 

възлагане на обществени поръчки, поради това всички действия на комисията ще се 

извършват по реда на ЗОП, действащ до 1 ноември 2019 г., съгласно Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 г., изм. и доп., бр. 83 от 

2019 г., в сила от 1.11.2019 г., бр. 102 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) и Методическо 

указание № МУ-1/06.01.2020 г. на АОП, във връзка със Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 

2020 г. 

  

 

 На основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят на комисията получи и подписа 

протокола за постъпилите оферти за участие в настоящата процедура за обществена 

поръчка. Комисията констатира, че в срока за получаване на оферти са постъпили 4 (четири) 

оферти за участие, както следва: 

  

№ 

по 

ред 

Вх. № 

съгласно 

регистъра 

Име на участника 
Дата на 

получаване 

Час на 

получаване 

1 1935 „АТС – БЪЛГАРИЯ“ ООД 06.07.2020 г. 13:40 ч. 

http://.bg/
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2 1993 
„ОФИС КОНСУМАТИВИ“ 

ООД 
09.07.2020 г. 11:30 ч. 

3 1995 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 09.07.2020 г. 11:35 ч. 

4 1996 „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД 09.07.2020 г. 11:40 ч. 

 

След получаване на списък с офертите за участие, председателят и всички членове на 

комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, 

ал. 8 от ППЗОП. 

 

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти за участие се отварят на 

публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в 

процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

I. Пристъпи се към отваряне на запечатаните опаковки на участниците, подали оферта 

за участие. Всички оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки. Комисията 

отвори опаковките по реда на тяхното постъпване.  

 

1. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на 

участника „АТС - БЪЛГАРИЯ“ ООД, оповести нейното съдържание и провери за отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Опаковката на „АТС - 

БЪЛГАРИЯ“ ООД съдържа: 

1.1. Списък на представените от участника документи - Приложение № 3 от 

документацията; 

1.2. Заявление за участие – Приложение № 4 от документацията; 

1.3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – Приложение № 6 от документацията; 

1.4. Технически харектеристики на предлаганите артикули; 

1.5. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството; 

1.6. Декларация по чл. 39, а. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 7 от 

документацията; 

1.7. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9 от 

документацията; 

1.8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен от 

участника в електронен формат на магнитен носител (CD), подписан с електронен подпис; 

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

 

Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, на приложеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката и на отделния плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, се 

подписаха трима от членовете на комисията. Поради това, че на днешното заседание на 

комисията не присъстваха представители на участниците, на техническото предложение и 

на плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, представени от участника „АТС - 

БЪЛГАРИЯ“ ООД, има подписи само на тримата членове на комисията. 
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2. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на 

участника „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, оповести нейното съдържание и провери за 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Опаковката на „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД съдържа: 

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 5 броя – 

представени от участника в електронен формат на магнитен носител (CD), подписани с 

електронни подписи; 

2.2. Списък на представените от участника документи - Приложение № 3 от 

документацията; 

2.3. Заявление за участие – Приложение № 4 от документацията; 

2.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – Приложение № 6 от документацията; 

2.5. Копие на протокол от изпитване; 

2.6. Копие на сертификат за одобрение; 

2.7. Декларация по чл. 39, а. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 7 от 

документацията; 

2.8. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9 от 

документацията; 

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

 

Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, на приложеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката и на отделния плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, се 

подписаха трима от членовете на комисията. Поради това, че на днешното заседание на 

комисията не присъстваха представители на участниците, на техническото предложение и 

на плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, представени от участника „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД, има подписи само на тримата членове на комисията. 

 

3. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на 

участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, оповести нейното съдържание и провери за отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Опаковката на КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“,  съдържа: 

3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен от 

участника в електронен формат на магнитен носител (CD), подписан с електронен 

подпис; 

3.2. Списък на представените от участника документи - Приложение № 3 от 

документацията; 

3.3. Заявление за участие – Приложение № 4 от документацията; 

3.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – Приложение № 6 от 

документацията; 

3.5. Декларация по чл. 41, ал.1 от ППЗОП; 

3.6. Копие на свидетелство за съдимост; 

3.7. Технически харектеристики на предлаганите артикули; 
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3.8. Декларация по чл. 39, а. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 7 от 

документацията; 

3.9. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9 от 

документацията; 

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

 

Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, на приложеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката и на отделния плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, се 

подписаха трима от членовете на комисията. Поради това, че на днешното заседание на 

комисията не присъстваха представители на участниците, на техническото предложение и 

на плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, представени от участника 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, има подписи само на тримата членове на комисията. 

 

4. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на 

участника „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД, оповести нейното съдържание и 

провери за отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Опаковката на „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД съдържа:  

4.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен 

от участника в електронен формат на магнитен носител (CD), подписан с електронен 

подпис; 

4.2. Списък на представените от участника документи - Приложение № 3 от 

документацията; 

4.3. Заявление за участие – Приложение № 4 от документацията; 

4.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – Приложение № 6 от документацията; 

4.5. Декларация по чл. 39, а. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 7 от 

документацията; 

4.6. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9 от 

документацията; 

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

                                             

Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, на приложеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката и на отделния плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, се 

подписаха трима от членовете на комисията. Поради това, че на днешното заседание на 

комисията не присъстваха представители на участниците, на техническото предложение и 

на плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, представени от участника „ХОРЕКА 

ЛОГИСТИК“ ООД, има подписи само на тримата членове на комисията. 

Съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, с извършването на гореописаните действия, 

приключва публичната част на заседанието на комисията. 

 

II. Комисията продължи своята работа и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

комисията започна обстойно да разглежда представените от участниците документи за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя в обявлението и в документацията за участие.  
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1. Комисията направи справка в електронната страница на Търговския регистър за 

актуалното състояние на участниците по предоставените ЕИК и установи следното: 

1.1. Участникът „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД е вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 130332479, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район р-н Младост, бул. „Ана Ахматова“ № 9, с представители Георги Александров 

Александров и Александър Стефанов Георгиев – Управители, с начин на представляване: 

заедно и поотделно. 

1.2. Участникът „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД е вписан в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК 201417931, със седалище и адрес на управление: гр. 

Пловдив, район р-н Южен, ул. „Кукленско шосе“ № 6-а, с представители Павел Димитров 

Стоянов и Петър Николов Георгиев – Управители, с начин на представляване: заедно и/или 

поотделно. 

1.3. Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ №139, с представител Елка Николова Каменова-

Цанкова – Председател на кооперация. 

1.4. Участникът „ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД е вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 201718799, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район р-н Красно село, ж.к. Борово, бл. 231, ет. 14, ап. 69, с представители Константин 

Благородинов Николов и Ангел Любенов Кипров – Управители, с начин на представляване: 

заедно и поотделно. 

Актуалните състояния на участниците са приложени към досието на процедурата 

като разпечатка от интернет страницата на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията. 

 

           2.1. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „АТС - 

БЪЛГАРИЯ” ООД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното: 

Участникът е представил заявление за участие (Приложение № 4 от документацията), 

попълнено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.  

Представен е електронно подписан ЕЕДОП на магнитен носител (CD), който е 

попълнен съгласно предварително поставените от Възложителя изисквания. ЕЕДОП е 

подписан от Управителите на дружеството – Георги Александров Александров и 

Александър Стефанов Георгиев , като същите лица са посочени и в част II, раздел Б от 

ЕЕДОП на участника. В представения ЕЕДОП участникът декларира, че няма да ползва 

подизпълнители и няма да ползва капацитета на трети лица. Участникът е отговорил на 

всички поставени въпроси в ЕЕДОП. В същия документ е декларирана четири изпълнени 

идоставка с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката. От така 

представения ЕЕДОП, комисията не констатира непълнота или несъответствие на 

информацията, или несъответствие с изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор по отношение на участника „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД. Участникът е изпълнил 

изискванията на Възложителя в настоящата обществена поръчка и е представил всички 

изискуеми документи, поради което комисията единодушно реши, че допуска участника до 

следващ етап в процедурата. 
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2.2. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното: 

Участникът е представил заявление за участие (Приложение № 4 от документацията), 

попълнено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.  

Представени са електронно подписани 5 (пет) броя ЕЕДОП, които са поставени в един 

брой магнитен носител (CD), като същите са попълнени съгласно предварително 

поставените от Възложителя изисквания. Представените и подписани ЕЕДОП-и са от 

следните лица: Павел Димитров Стоянов, Петър Николов Георгиев – Управители и 

съдружници, Антония Петрова Петрова, Драгомир Тодоров Тодоров, Иван Грозев Запрянов 

– судружници, като управителите на дружеството са посочени и в част II, раздел Б от всички 

представени ЕЕДОП-и на участника. В представените ЕЕДОП-и участникът декларира, че 

няма да ползва подизпълнители и няма да ползва капацитета на трети лица. Посочени са 

отговори на всички поставени въпроси във всички представени ЕЕДОП-и. Във всички 

представени ЕЕДОП-и на участника са декларирани две изпълнени доставки с предмет и 

обем идентични или сходни с предмета на поръчката. От така представените ЕЕДОП-и, 

комисията не констатира непълнота или несъответствие на информацията, или 

несъответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор по отношение на 

участника „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД. Участникът е изпълнил изискванията на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка и е представил всички изискуеми 

документи, поради което комисията единодушно реши, че допуска участника до следващ 

етап в процедурата.  

 

2.3. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”  за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното: 

Участникът е представил заявление за участие (Приложение № 4 от документацията), 

попълнено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.  

Представен е електронно подписан ЕЕДОП на магнитен носител (CD), който е 

попълнен съгласно предварително поставените от Възложителя изисквания. ЕЕДОП е 

подписан от Председателя на кооперацията – Елка Николова Каменова – Цанкова, също 

така са посочени в част II, раздел Б от ЕЕДОП на участника лицата Алекси Младенов 

Попов, Георги Райчев Райчев и Тодор Христосков Рогачев в качеството им на членове на 

Управителния съвет, Константин Тодоров Попов и Тончо Иванов Гарушев, в качеството им 

на членове на Контролния съвет. В представения ЕЕДОП участникът декларира, че няма да 

ползва подизпълнители и няма да ползва капацитета на трети лица. Участникът е отговорил 

на всички поставени въпроси в ЕЕДОП. В същия документ е декларирана една изпълнена 

доставка с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката. От така 

представения ЕЕДОП, комисията не констатира непълнота или несъответствие на 

информацията, или несъответствие с изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор по отношение на участника „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”.  Участникът е изпълнил 

изискванията на Възложителя в настоящата обществена поръчка и е представил всички 

изискуеми документи, поради което комисията единодушно реши, че допуска участника до 

следващ етап в процедурата. 
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2.4. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника 

„ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното: 

Участникът е представил заявление за участие (Приложение № 4 от документацията), 

попълнено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.  

Представен е електронно подписан ЕЕДОП на магнитен носител (CD), който е 

попълнен съгласно предварително поставените от Възложителя изисквания. ЕЕДОП е 

подписан от Управителите на дружеството – Константин Благородинов Николов и Ангел 

Любенов Кипров, като същите лица са посочени и в част II, раздел Б от ЕЕДОП на 

участника. В представения ЕЕДОП участникът декларира, че няма да ползва 

подизпълнители и няма да ползва капацитета на трети лица. Участникът е отговорил на 

всички поставени въпроси в ЕЕДОП. В същия документ е декларирана една изпълнена 

доставка с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката. От така 

представения ЕЕДОП, комисията не констатира непълнота или несъответствие на 

информацията, или несъответствие с изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор по отношение на участника „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД. Участникът е изпълнил 

изискванията на Възложителя в настоящата обществена поръчка и е представил всички 

изискуеми документи, поради което комисията единодушно реши, че допуска участника до 

следващ етап в процедурата. 

С това приключи заседанието на комисията. 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол следва да се изпрати 

на участниците в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 

10.07.2020 г. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: ………*/п/…………. 

               /инж. Халил Ибрямов/ 

 

Членове: 1. …………*/п/………… 

                     /инж. Митко Ангелушев/ 

 

     2. ………*/п/…………… 

                      /Ерол Юмер/ 

 

     3. ………*/п/…………… 

                     /Митко Моллов/ 

 

     4. ………*/п/……............ 

                 /Александра Алчева/ 
 

 

 

*Налице са положени подписи като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 


