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УТВЪРЖДАВАМ:       Изх. № 2681/20.03.2015 г. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

     /п/ 

   ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

  

ПРОТОКОЛ  № 1 

 

за отваряне на офертите на участниците в откритата с Решение № 960/29.01.2015 г. на 

изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев – Възложител,  процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на интернет за нуждите на ИА 

„Военни клубове и военно – почивно дело” и констатациите на комисията за наличието и 

редовността на представените документи в Плик № 1  

 

На 11.03.2015 г. от 11.00 часа, комисия определена със Заповед № 171/11.03.2015 г. на 

изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев - Възложител, в състав: 

Председател: Марияна Петрова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки и 

контрол” 

 

и членове: 1. Стоян Кралев - главен експерт в отдел „Техническо осигуряване и 

транспорт” 

2. Кирил Петев - главен експерт в отдел „Техническо осигуряване и 

транспорт” 

3. Полина Ангелова - главен експерт в отдел „Счетоводство” 

4. Добри Вълев - главен експерт в отдел „Координация и контрол на 

военно-почивното дело” 

получи списъка и пликовете с постъпилите в срок до 17.30 ч. на 10.03.2015 г. оферти от 

4 /четири/ участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на интернет за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, 

че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. Присъстващите представители 

на участниците, подали оферти попълниха списък на лицата по чл. 68, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), присъствали при отваряне на представените оферти за участие. 

Председателят на комисията прочете входящия регистър, след което председателят и всички 

членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията констатира, че пликовете с офертите са оформени и представени съобразно 

изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и документацията за участие в процедурата и на 

основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП пристъпи към тяхното отваряне по реда на постъпването им, 

както следва: 

 

№ 

ПО 

РЕД 

 

ВХОДЯЩ НОМЕР 

 

 

ИМЕ НА УЧАСТНИКА 

1 2004/04.03.2015 г. в 14,51 ч. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД 

2 2235/10.03.2015 г. в 12,21 ч. „РИВ КОМЕРС” ЕООД 

3 2241/10.03.2015 г. в 13,38 ч. „ПАТОВ И ДЪЩЕРИ” ЕООД 

4 2244/10.03.2015 г. в 15,21 ч. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД (БТК) 
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Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

      Преди отваряне на офертите, комисията се запозна с утвърдената от изпълнителния 

директор на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” документация за участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

      Комисията покани законните и упълномощените представители на участниците, подали 

оферти и другите лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП да присъстват при отварянето им, като ги 

запозна със състава на комисията, възложените й задачи и определения срок за работа.  

При отварянето на офертите присъстваха упълномощени представители на следните 

участници:  

1. Милена Кирилова Гергинова – упълномощен представител на „ПАТОВ И 

ДЪЩЕРИ” ЕООД, 

2. Александър Неделчев Стойчев – упълномощен представител на 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (БТК). 

 

След извършване на тези действия, комисията пристъпи към отваряне на офертите. В 

присъствието на упълномощените представители на участниците и лицето по смисъла на      

чл. 68, ал. 3 от ЗОП, комисията отвори офертите и констатира, че: 

1. Във всички оферти е налице отделен Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”; 

2. Във всички оферти е налице отделен Плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката"; 

3. Във всички оферти е налице отделен Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.  

Плик № 3 с предлаганата цена на всички оферти, както и съдържащите се в Плик № 2 

документи на всички оферти, бяха подписани от трима от членовете на комисията и от един 

представител от присъстващите участници.  

На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор” на всеки от участниците и оповести документите, които той съдържа. 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи следващото 

закрито заседание да се проведе на 19.03.2015 г. – 15,30 часа. 

 

На 19.03.2015 г., комисията продължи своята работа на закрито заседание за 

разглеждане на представените документи и информация в Плик № 1 с надпис “Документи за 

подбор” на всички участници.  

Поради отсъствие на г-н Добри Вълев – главен експерт в отдел “Координация и 

контрол на военно-почивното дело”, участие в заседанието на комисията взе г-жа Иванка 

Петкова – главен експерт в отдел „Техническо осигуряване и транспорт” в качеството си на 

резервен член на комисията. Преди началото на заседанието г-жа Иванка Петкова попълни 

декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.  

Комисията пристъпи към разглеждане на документите и информацията в Плик № 1, 

относно тяхното наличие и редовност на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП.  

 

Проверка за наличие и редовност на представените документи в плик № 1: 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за подбор” на 

оферта с рег. № 2004/04.03.2015 г. в 14,51 ч. на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД и 

установи следното: 

 

Участникът е декларирал, че е вписан в регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания. 

 

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители. 

 

 Не е представена декларация, че участникът е вписан в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от 

Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за предоставяне на услугите, предмет на поръчката 
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или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи. Съгласно 

изискването на Възложителя, раздел ІІІ.2) “Условия за участие”, т. ІІІ.2.1) “Лично състояние 

на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в 

професионални или търговски регистри” от Обявлението за обществена поръчка, т. 1.1.3. 

представянето на участника включва: “Декларация  - оригинал (свободен текст), че е вписан в 

регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС за предоставяне на услугите, предмет на поръчката с 

териториален обхват - територията на обектите, посочени в Раздел 1. "Списък на обектите" от 

Техническото задание или да представи удостоверение за наличието на такава регистрация от 

компетентните органи.”. Съгласно Раздел VІ. “Указания за подготовка на офертите за 

участие” - “Минимални изисквания към участниците и съдържание на офертата”, т. 8.2.3. 

Участникът следва да е вписан в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС или да представи 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи. 

За доказване на това изискване Участникът следва да приложи декларация  - оригинал 

(свободен текст), че е вписан в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС или да представи 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи. 

 

 Предвид горните констатации и с оглед разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от ЗОП 

“Възложителят може да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията 

си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да 

представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на 

регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на 

обществената поръчка”, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗЕС “Обществени електронни 

съобщения се осъществяват след подаване на уведомление до комисията.”, и на основание чл. 

68, ал. 8 от ЗОП, комисията указва на участника да представи допълнително документи с 

които да докаже, че отговаря на изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката 

съгласно изискванията на нормативен акт, както следва: 

 

- Да представи декларация - оригинал (свободен текст), че е вписан в регистъра по 

чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС за предоставяне на услугите, предмет на поръчката или да 

представи удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните 

органи, или документи с които да докаже, че отговаря на изискване, което е необходимо 

за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен акт. 

 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за подбор” на 

оферта с рег. № 2235/10.03.2015 г. в 12,21 ч. от „РИВ КОМЕРС” ЕООД и установи 

следното: 

 

Участникът е декларирал, че е вписан в регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания. 

 

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители. 

 

Не е представена декларация, че участникът е вписан в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от 

Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за предоставяне на услугите, предмет на поръчката 

или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи. Съгласно 

изискването на Възложителя, раздел ІІІ.2) “Условия за участие”, т. ІІІ.2.1) “Лично състояние 

на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в 

професионални или търговски регистри” от Обявлението за обществена поръчка, т. 1.1.3. 

представянето на участника включва: “Декларация  - оригинал (свободен текст), че е вписан в 

регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС за предоставяне на услугите, предмет на поръчката с 

териториален обхват - територията на обектите, посочени в Раздел 1. "Списък на обектите" от 

Техническото задание или да представи удостоверение за наличието на такава регистрация от 
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компетентните органи.”. Съгласно Раздел VІ. “Указания за подготовка на офертите за 

участие” - “Минимални изисквания към участниците и съдържание на офертата”, т. 8.2.3. 

Участникът следва да е вписан в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС или да представи 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи.  

За доказване на това изискване Участникът следва да приложи декларация  - оригинал 

(свободен текст), че е вписан в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС или да представи 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи. 

 

  Предвид горните констатации и с оглед разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от ЗОП 

“Възложителят може да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията 

си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да 

представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на 

регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на 

обществената поръчка”, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗЕС “Обществени електронни 

съобщения се осъществяват след подаване на уведомление до комисията.”, и на основание чл. 

68, ал. 8 от ЗОП, комисията указва на участника да представи допълнително документи с 

които да докаже, че отговаря на изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката 

съгласно изискванията на нормативен акт, както следва: 

 

- Да представи декларация - оригинал (свободен текст), че е вписан в регистъра по 

чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС за предоставяне на услугите, предмет на поръчката или да 

представи удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните 

органи, или документи с които да докаже, че отговаря на изискване, което е необходимо 

за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен акт. 

 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за подбор” на 

оферта с рег. № 2241/10.03.2015 г. в 13,38 ч. от „ПАТОВ И ДЪЩЕРИ” ЕООД и установи 

следното: 

 

Участникът е декларирал, че е вписан в регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания. 

 

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители. 

 

Участникът е представил декларация по чл. 51а от ЗОП от управителя на “ЛИРЕКС 

НЕТ” ЕООД, че ресурсите на “ЛИРЕКС НЕТ” ЕООД ще бъдат на разположение на „ПАТОВ И 

ДЪЩЕРИ” ЕООД безсрочно, с цел изпълнение на поръчката. 

 

Не е представена декларация, че участникът е вписан в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от 

Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за предоставяне на услугите, предмет на поръчката 

или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи. Съгласно 

изискването на Възложителя, раздел ІІІ.2) “Условия за участие”, т. ІІІ.2.1) “Лично състояние 

на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в 

професионални или търговски регистри” от Обявлението за обществена поръчка, т. 1.1.3. 

представянето на участника включва: “Декларация  - оригинал (свободен текст), че е вписан в 

регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС за предоставяне на услугите, предмет на поръчката с 

териториален обхват - територията на обектите, посочени в Раздел 1. "Списък на обектите" от 

Техническото задание или да представи удостоверение за наличието на такава регистрация от 

компетентните органи.”. Съгласно Раздел VІ. “Указания за подготовка на офертите за 

участие” - “Минимални изисквания към участниците и съдържание на офертата”, т. 8.2.3. 

Участникът следва да е вписан в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС или да представи 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи.  
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За доказване на това изискване Участникът следва да приложи декларация  - оригинал 

(свободен текст), че е вписан в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС или да представи 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи. 

 

  Предвид горните констатации и с оглед разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от ЗОП 

“Възложителят може да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията 

си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да 

представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на 

регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на 

обществената поръчка”, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗЕС “Обществени електронни 

съобщения се осъществяват след подаване на уведомление до комисията.”, и на основание чл. 

68, ал. 8 от ЗОП, комисията указва на участника да представи допълнително документи с 

които да докаже, че отговаря на изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката 

съгласно изискванията на нормативен акт, както следва: 

 

- Да представи декларация - оригинал (свободен текст), че е вписан в регистъра по 

чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС за предоставяне на услугите, предмет на поръчката или да 

представи удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните 

органи, или документи с които да докаже, че отговаря на изискване, което е необходимо 

за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен акт. 

 

4. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за подбор” на 

оферта с  рег. № 2244/10.03.2015 г. в 15,21 ч. от „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (БТК) и установи следното: 

 

Участникът не е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 

хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания или в еквивалентен 

регистър на държава - членка на Европейския съюз. 

 

В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от одобрената 

документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на поръчката. 

 

 Изисканите по-горе документи следва да се представят от съответните участници 

в срок 5 (пет) работни дни от получаване на протокола, с придружително писмо заведено 

в деловодството на ИА “Военни клубови и военно-почивно дело” – гр. София, бул. “Цар 

Освободител” № 7. 

 

 Комисията проведе 2 /две/ заседания по разглеждане на документите, представени в 

плик № 1 с надпис “Документи за подбор” и състави настоящия протокол.  

 

Протоколът се изготви и се подписа в един оригинален екземпляр.  

 

 

Председател:   Марияна Петрова        /п/ 

   Членове:          Стоян Кралев               /п/ 

    Кирил Петев                 /п/ 

    Полина Ангелова         /п/ 

       Иванка Петкова            /п/ 


