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                  ПРОТОКОЛ 
 
Днес,06.04.2020 год. в 14.00 часа, в административната сграда на ТП”ДГС 

Стара Загора”, находяща се в гр. Стара Загора,на ул.”12-ти пехотен полк”№22, 

комисия, назначена със Заповед № РД-10-196/06.04.2020 год. на Директора на 

ТП”ДГС Стара Загора”,  в съответствие с разпоредбите на чл. 103 от Закона за 

обществените поръчки, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Инж.Иван Гагов – зам.директор при ТП ДГС Стара Загора 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

Адв.Румяна Атанасова – юрист при ТП ДГС Стара Загора 

Галина Стоянова- икономист при ТП ДГС Стара Загора 

 

Се събра да изпълни задачата:  
Да извърши разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в рамките на  

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на 

ЗОП с предмет: „Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC 

за управление на горски територии за срок от 48 месеца“, при спазване 

изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за неговото прилагане 

и условията, определени от Възложителя в документацията за участие. 

Председателят на комисията получи от деловодството Протокол за постъпили оферти, 

ведно с 2 броя опаковки.  

След получаване на запечатаните опаковки, комисията започна своята работа. 

Председателят на комисията запозна присъстващите с решение № РД-10-

157/13.03.2020 год.на директора на ТП”ДГС Стара Загора” за откриване на 

процедурата, както и със заповед № РД-10-196/06.04. 2020 год., с която е определен 

състава на комисията и са указани задачите, които следва да бъдат изпълнени. 

Членовете на комисията  са уведомени за своята работа в комисията в съответствие с 

указаното. 

Председателят на комисията оповести имената на участниците, подали оферта за 

участие, съгласно приложения протокол, предаден от служител завеждащ 

административна служба. 
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По регистъра на подадените оферти беше констатирано, че в определения краен срок 

за подаване на оферти: 17:00 часа на 03.04.2020 год. в деловодството на стопанството 

са подадени две оферти за участие от следните участници: 

 

1.„НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 201672985, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична,гр. София,район р-н 

Младост,бул. Цариградско шосе № 131, ап. офис 415, представлявано от Петер 

Фейлберг, с оферта с вх.№ ПО-05-23/24.03.2020 г. в 14:17 часа. 

 

2. „КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД,с ЕИК 202034277,със седалище и 

адрес на управление: област Варна, община Варна,гр. Варна, район р-н Одесос 

ул.Дебър № 58, ет. 2, офис 11 представлявано от Пепа Димова Гочева, с оферта с вх.№ 

ПО-05-25/03.04.2020 г. в 10:30 часа. 

 

Няма оферти, подадени след изтичане на определения срок за получаване на оферти.  

Членовете на  комисията попълниха декларация по чл. 51, ал.8 и 9 от ППЗОП, във 

връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП и заповедта за назначаване на комисията. 

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал.2 от ППЗОП отварянето на офертите е публично  

и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата на масово осведомяване. 

На заседанието не присъстваха участниците или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване. 

След извършените процедурни действия, председателят  на комисията покани нейните 

членове да огледат и да се уверят в целостта на запечатаните опаковки, съдържащи 

депозираните оферти. 

Установи се, че офертите са поставени в запечатани, непрозрачни и с ненарушена 

цялост опаковки. 

І. Комисията пристъпи към отваряне на опаковката на „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

и оповести  съдържанието й, включително предложението на участника по 

съответните показатели за оценка. Офертата на участника „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД е подадена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, 

надписана с необходимите данни за участника. Посочени са името и адреса за 

кореспонденция. 

Техническото и ценовото предложение бяха подписани от председателя и членовете 

на комисията. 

В опаковката участникът е представил следните документи, изискуеми от 

Възложителя и представляващи документи за подбор:  

1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя на ел.носител; 

2.Образец 1- Заявление за участие;  

3.Образец 2- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

4.Образец 3- Плик „предлагани ценови параметри“; 

5.Образец 4- Декларация за срок на валидност на офертата; 

6.Образец 5- Декларация съгласие със срока на договора; 
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7.Образец 6- Опис на документите; 

8.Образец 7 –Декларация данъци и осигуровки; 

9. Образец 8 – Декларация за конфиденциалност 

10.Образец 10 - Декларация по чл.59,ал.1,т.3 от ЗМИП; 

11.Образец 15 – Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.1 от ЗОП 

12. Образец 11 – Списък на изпълнените сходни услуги 

13. Образец 12 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 т.4,5 и7 ЗОП 

14. Образец 13 – Декларация за липса на свързаност с друг участник  

15. Образец 14 – Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФО 

 

ІI. Комисията пристъпи към отваряне на опаковката на втория участник „КОНТРОЛ 

ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД и оповести  съдържанието й, включително 

предложението на участника по съответните показатели за оценка. Офертата на 

участника „КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД е подадена в запечатана, 

непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, надписана с необходимите данни за 

участника. Посочени са името и адреса за кореспонденция. 

Техническото и ценовото предложение бяха подписани от председателя и членовете 

на комисията. 

В опаковката участникът е представил следните документи, изискуеми от 

Възложителя и представляващи документи за подбор:  

1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя на ел.носител; 

2.Образец 1- Заявление за участие;  

3.Образец 2- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

4.Образец 3- Плик „предлагани ценови параметри“; 

5.Образец 4- Декларация за срок на валидност на офертата; 

6.Образец 5- Декларация съгласие със срока на договора; 

7.Образец 6- Опис на документите; 

8.Образец 7 –Декларация данъци и осигуровки; 

9.Образец 10 - Декларация по чл.59,ал.1,т.3 от ЗМИП; 

10.Копие на сертификат за акредитация 

11.Договор за предоставяне на изключителни права 

 

С това, съгласно разпоредбата на чл.61,т.7  от ППЗОП приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

ІІI.Комисията продължи своята работа в закрито заседание по разглеждане на 

представените оферти и оценяване съгласно избрания критерий за възлагане на 

обществената поръчки, в случай, че съответства на предварително обявените условия, 

в съответствие с разпоредбата на чл.61, т.3 от ППЗОП. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на представения ЕЕДОП на ел.носител на 

участника „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Същият е изготвен в съответствие с  

поставените от Възложителя условия за провеждане на процедурата и отговаря на 
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тях.Съдържа изискуемата информация относно изпълнени услуги от същия вид,както 

и информация относно притежаването на сертификат за акредитация.Подписан е с 

електронен подпис на представляващия дружеството.  

 

На следващо място Комисията пристъпи към разглеждане на представения ЕЕДОП на 

другия участник „КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД.Установено беше че 

предоставения диск е празен и не съдържа записан файл ЕЕДОП. 

 

Във връзка с констатираното, и на основание чл.54,ал.8 и ал.9 от ППЗОП 

Комисията предоставя срок от 5 /пет/ работни дни на участника „КОНТРОЛ 

ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД да представи ЕЕДОП на ел.носител,съдържащ цялата 

изискуема информация,в това число  относно изпълнени услуги от същия вид,както и 

информация относно притежаването на сертификат за акредитация.ЕЕДОП следва да 

е подписан  с електронен подпис на представляващия дружеството. 

 

Настоящият протокол е съставен на основание чл.54,ал.7 от ППЗОП и след 

подписването му да се публикува на Профила на купувача и в същия ден да се 

изпрати на участниците в процедурата „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „КОНТРОЛ 

ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

 

 

КОМИСИЯ: 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (П) залич. на осн. Регл. (2016/679) 

 Инж.Иван Гагов                               

  

 ЧЛЕНОВЕ: 

 Адв.Румяна Атанасова: (П) залич. на осн. Регл. (2016/679) 

                 

 Галина Стоянова : (П) залич. на осн. Регл. (2016/679) 

                               

  

 

 


