
УТВЪРЖДАВАМ:……/п/*………………….. 

(инж.Иван Дончев-Директор ТП ДГС Гурково) 

 

 

ПРОТОКОЛ 
по чл.192,ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Днес 21.04.2021 г. от 10.00 ч., се проведе заседание на комисия, назначена със 

Заповед РД-10-125 от 21.04.2021 г., със задача да отвори, разгледа, оцени и класира 

получените в Централизираната автоматизирана информационна система Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) оферти подадени по обява за обществена поръчка 

на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с идентификатор 02716-2021-0076 от 09.04.2021 г. за 

откриване на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 

двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на бланки и  формуляри 

по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими 

бланки по задание за нуждите на ТП ДГС Гурково” 

 

в следния състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Керка Денчева – зам.директор  ТП ДГС Гурково                                   

          ЧЛЕНОВЕ:  1. Теодор Атанасов – адвокат                                              

                    2. Мария Стойчева – гл.счетоводител ТП ДГС Гурково  

                    3. инж. Калин Николов – зам.директор ТП ДГС Гурково 

                    4. Стоянка Антонова – пом.лесничей ТП ДГС Гурково   

Комисията установи, че чрез ЦАИС ЕОП е публикувана обява за обществена 

поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с идентификатор 02716-2021-0076 от 

09.04.2021 г.  Датата и часът за подаването и отварянето на офертите са посочени в 

обявата и са заложени в раздел „График“ на поръчката в ЦАИС ЕОП. 

Електронно подадените оферти са налични в меню „Оферти“ и ЦАИС ЕОП 

автоматично ги подрежда по дата и час на постъпване. 

В определения в обявата срок са постъпили три оферти, както следва:   

1.Оферта с вх. № OF401920 от ИНФОВИЗИОН ЕООД - Заявлението/офертата е 

декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 21.04. 2021 

(срядя), 10:01:12  

2. Оферта с вх.№ OF397272 от ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД-   Заявлението/офертата не 

е декриптирана от участника 

3. Оферта с вх. № OF403642 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ  ЕООД - 

Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната 

комисия на: 21.04 2021 (сряда), 10:01:19  

4. Оферта с вх. № OF404100 ЕЛТЕХ ООД - Заявлението/офертата е декриптирана и 

отворена от председателя на оценителната комисия на: 21 април 2021 (сряда), 10:01:26  

 

След като се запознаха със списъка на участниците, подали електронни оферти, 

председателят и членовете на Комисията попълниха и подписаха Декларации за 

обстоятелствата по чл.103,ал.2 от ЗОП. 

Информацията, съдържаща се в офертите на кандидатите, които са ги 

декриптирали в срок, стана видима за оценителната комисия в системата след 

настъпване на определения час за отваряне на офертите, а именно в 10:00 часа на 

21.042021г., като името на всяка оферта представлява линк, който води към пълната 

информация, съдържаща се в тях.  



Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване 

за проверка за съответствие с условията за участие изискванията на които следва да 

отговарят. 

1. ИНФОВИЗИОН ЕООД 

Офертата на участника е подписана електронно от Полина Минчева, в 

качеството му на представляващ участника. 

След извършената проверка в АВ ТР комисията констатира, че участника се 

представлява от двама управители, а именно Полина Минчева и Минчо Минчев. В 

същото време участникът ИНФОВИЗИОН ЕООД е представил ЕЕДОП само на 

единият от двамата управители, а именно на Полина Минчева и не е представила 

ЕЕДОП на другия управител Минчо Минчев. Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, 

основанията за задължително отстраняване на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят 

до лицата, които представляват участника съгласно регистъра в който е вписан той. В 

случая, видно от АВ ТР, Минчо Минчев представлява ИНФОВИЗИОН ЕООД, но не е 

представил ЕЕДОП от който комисията да може да провери налице ли са основания за 

задължително отстраняване. 

С оглед на горното и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП комисията дава 

възможност на участника ИНФОВИЗИОН ЕООД да представи доказателства за 

съответствие с изискванията към личното състояние и изискванията за подбор обявени 

от възложителя, като представи в срок от три работни дни от датата на получаване на 

потребителския му профил на настоящия протокол, който се явява съобщение по чл. 

97, ал. 5 от ППЗОП за отстраняване на нередност. 

2. ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ  ЕООД 

Офертата на участника е подписана електронно от Иван Димитров, в качеството 

му на представляващ участника. 

След извършената проверка Комисията констатира, че представените документи 

и информация за липсата на основанията за отстраняване и за съответствие с 

поставените критерии за подбор, съответстват на изискванията на възложителя. 

Във връзка с горното Комисията допусна участника до разглеждане на ценовото 

и техническото му предложение. 

3. ЕЛТЕХ ООД  

Офертата на участника е подписана електронно от Кирил Савов и Александър 

Савов, в качеството им на представляващ участника. 

След извършената проверка Комисията констатира, че представените документи 

и информация за липсата на основанията за отстраняване и за съответствие с 

поставените критерии за подбор, съответстват на изискванията на възложителя. 

Във връзка с горното Комисията допусна участника до разглеждане на ценовото 

и техническото му предложение  

 

Комисията ще продължи своята работа след изтичане на срока по чл. 97, ал. 5 от 

ППЗОП. 

 

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 21.04.2021 г. 

 

Председател: Керка Денчева …………/п/*………… 

 

            ЧЛЕНОВЕ:  1. Теодор Атанасов  ……/п/*………………..                                           

                      2. Мария Стойчева ………/п/*………………  

                      3. инж. Калин Николов ……/п/*…………… 

                                  4. Стоянка Антонова ………/п/*……………  
* Регламент/ ЕС / 2016/679 


