
ПРОТОКОЛ № 1

от разглеждането и оценяването на офертите, подадени от участниците в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка е предмет: „Осъществяване на 

дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M10P002- 
1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ 

ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“, 
открита с решение № ЗОП-28/12.06.2020г„ преписка -  00513-2020-0013

Днес, 08.07.2020 г. в 10:00 ч. в заседателна зала в сградата на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Силистра, в изпълнение на Заповед № № ЗОП-02-07/08.07.2020г. на 

управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, се събра Комисия в 

състав:

Председател: 1. инж. Милен Боранов -  ръководител „ЕМД“

Членове: 2. инж. Татяна Филева -  ръководител „ПТД“

3. инж. Наталия Йорданова -  инж. ВиК

4. Красимир Коев - юрисконсулт

5. Стелияна Данкова -  главен счетоводител

Комисията започна своята работа след подписване на протокола по чл. 48, ал. 6 от 

Правилника за прилагане на ЗОП от председателя на комисията и получаване на постъпилите 
оферти. Председателят на комисията, запозна присъстващите със съдържанието на Заповед 

№ ЗОП-02-07/08.07.2020г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Силистра и откри заседанието.
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Председателят на комисията докладва, че в предварително обявения срок за подаване 

на оферти, а именно: 07.07.2020 г. до 17:00 ч., в деловодството на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Силистра са депозирани 16 (шестнадесет) оферти, както следва:

1. Оферта с вх. № 1415 от 01.07.2020г. 11:30 часа от Елмазови ООД.
2. Оферта с вх. № 1431 от 02.07.2020 г. 13:05 часа от Ейч Ди Ченъл ЕООД

3. Оферта с вх. №1442 от 03.07.2020 г. 11:45 часа от НАСС Фактор ЕООД

4. Оферта с вх. №1443 от 03.07.2020 г. 15:30 часа от Гларус ООД

5. Оферта с вх. №1446 от 06.07.2020 г. 10:00 часа от Триера Комюникейшънс ЕООД

6. Оферта с вх. №1447 от 06.07.2020 г. 10:05 часа от Ес Пи Консулт БГ ООД
7. Оферта с вх. №1448 от 06.07.2020 г. 10:06 часа от Беневент ЕООД

8. Оферта с вх. №1449 от 06.07.2020 г. 10:50 часа от Моушън Артс ООД

9. Оферта с вх. №1450 от 06.07.2020 г. 10:53 часа от Галис Къмпани ЕООД

10. Оферта с вх. №1459 от 07.07.2020 г.11:04 часа от Ейт корпорейт ЕООД

11. Оферта с вх. №1460 от 07.07.2020 г. 11:06 часа от КоМюника ЕООД

12. Оферта с вх. №1461 от 07.07.2020 г. 11:08 часа от Р.М.Б.К. ЕООД

13. Оферта с вх. №1463 от 07.07.2020 г. 13:00 часа от Фондация „Общество на 
познанието“

14. Оферта с вх. №1464 от 07.07.2020 г. 13:03 часа от Е-Турс ООД

15. Оферта с вх. №1465 от 07.07.2020 г. 13:05 часа от Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД

16. Оферта с вх. №1470 от 07.07.2020г. 16:30 часа от Дръстър Медия Груп ЕООД 

След крайния срок за подаване на оферти 17:00 ч. на 07.07.2020 г, в деловодството на

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра не са постъпвали оферти от други 
участници.

След като се запознаха със списъка на участниците в процедурата, членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На публичното заседание на Комисията присъстваха представители на участниците, 

които попълниха данните си в присъствен лист, неразделна част от досието на процедурата.

Комисията констатира, че офертите са представени в запечатани, непрозрачни и без 

нарушения на целостта опаковки надписани с наименованието на участника, адреса за
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кореспонденция и наименованието на обществената поръчка. След като се увери, че 

опаковките е офертите на всички участници са непрозрачни, запечатани и с ненарушена 

цялост, Комисията пристъпи към отваряне на подадените опаковки на участниците по реда 

на тяхното постъпване и регистрирането им във входящия регистър на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Силистра.

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне 

на офертите по реда на тяхното постъпване:

1. Оферта с вх. № 1415 от 01.07.2020г. 11:30 часа, представена от участника

„Елмазови“ ООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна 

опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и отделен

запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 
подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

2. Оферта с вх. № 1431 от 02.07.2020г. 13:05 часа, представена от участника „Ейч

Ди Ченъл“ ЕООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна 

опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.
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3. Оферта с вх. № 1442 от 03.07.2020 г. 11:45 часа представена от участника 

„НАСС Фактор“ ЕООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна 

опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 
подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.

4. Оферта е вх. № 1443 от 03.07.2020 г. 15:30 часа, представена от участника 
“Гларус” ООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна опаковка, 

обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори запечатаната 

непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

5. Оферта с вх. № 1446 от 06.07.2020 г 10:00 часа, представена от участника 

„Триера Комюникейшънс“ ЕООД. Комисията констатира, че офертата е представена в 

непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД,
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подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.

6. Оферта с вх. № 1447 от 06.07.2020 г. 10:05 часа, представена от участника „Ес 

Пи Консулт БГ“ ООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна 
опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

7. Оферта с вх. № 1448 от 06.07.2020 10:06 часа, представена от участника 

„Беневент“ ЕООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна 

опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 
запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

8. Оферта с вх. № 1449 от 06.07.2020 10:50 часа, представена от участника 

„Моушън Артс“ ООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна 

опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови
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параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.

9. Оферта с вх. № 1450 от 06.07.2020 10:53 часа, представена от участника „Галис 

Къмпани“ ЕООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна 

опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 
комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

10. Оферта с вх. № 1459 от 07.07.2020 11:04 часа, представена от участника „Ейт 
Корпорейт“ ЕООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна 

опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 
отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

11. Оферта с вх. № 1460 от 07.07.2020 11:06 часа, представена от участника 

„КоМюника“ ЕООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна 

опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.
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Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.

12. Оферта с вх. № 1461 от 07.07.2020 11:08 часа, представена от участника 

„Р.М.Б.К.“ ЕООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна 

опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

13. Оферта с вх. № 1463 от 07.07.2020 13:00 часа, представена от участника 
Фондация „Общество на познанието“. Комисията констатира, че офертата е представена в 

непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 
запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

14. Оферта с вх. № 1464 от 07.07.2020 13:03 часа, представена от участника „Е- 

Турс“ ООД. Комисията констатира, че офертата е представена в непрозрачна опаковка,

7
-----------------------------------------------www.eufunds.ba-----------------------------------------

Проект N9 BG16M10P002-1.016-0005 „ Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на
„ВиК" ООД Силистра", АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“

http://www.eufunds.ba


обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори запечатаната 

непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 
подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.

15. Оферта с вх. № 1465 от 07.07.2020 13:05 часа, представена от участника „Ди 
Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД. Комисията констатира, че офертата е представена в 

непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 
комисията и упълномощен представител на участника „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

16. Оферта с вх. № 1470 от 07.07.2020 16:30 часа, представена от участника 

„Дръстър Медия Груп“ ЕООД. Комисията констатира, че офертата е представена в 

непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на възложителя. Комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание.

Комисията установи, че опаковката съдържа еЕЕДОП, техническо предложение и 

отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП петима от членовете на 

комисията, подписаха предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
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След извършването на горните действия Комисията приключи публичната част на 

заседанието си на 08.07.2020 г., 11:40 часа

Комисията констатира, че съгласно Раздел IV.2.6. от Обявлението за поръчка и в 

утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата, срокът за валидност на 

подадените по процедурата оферти е 03.01.2021 година. В тази връзка, с цел гарантиране 

законосъобразното провеждане на процедурата, на основание чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП, 

Възложителят е изпратил писма до участниците, с които е изискал да потвърдят валидността 

на офертите си до 31.03.2021 г., тъй като са изтекли.

С оглед на изложеното комисията реши да продължи своята работа след изтичане на 

срока за потвърждаване на валидността на подадените от участниците оферти.

С писмо изходящ № 113/ 14.01.2021 година от участниците в процедурата бе изискано 

да потвърдят писмено, че потвърждават валидността на подадените от тях оферти в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на 

дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M10P002-1.016- 

0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, 

Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“, открита с 

решение № ЗОП-28/12.06.2020г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Силистра,, публикувана в РОП под уникален № преписка -  00513-2020-0013.

Писмото е изпратено по куриер с обратна разписка на 14.01.20210 год., поради което 

срокът за потвърждаване валидността на офертите за всеки участник изтича както следва:

участник дата на получаване краен срок за потвърждаване
ЕЛМАЗОВИ ООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ЕООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
НАСС ФАКТОР ЕООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
ГЛАРУС ООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД 19 януари 2021 г. 26 януари 2021 г.
ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
БЕНЕВЕНТ ЕООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
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МОУШЪН АРТС ООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
ГАЛИС КЪМПАНИ ЕООД 20 януари 2021 г. 27 януари 2021 г.
ЕЙТ КОРПОРЕЙТ ЕООД не е доставена пратката и същата е върната на 29.01.2021 г.
КОМЮНИКА ЕООД 19 януари 2021 г. 26 януари 2021 г.
Р.М.Б.К. ЕООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
Фондация „Общество на познанието“ 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
Е-ТУРС ООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.
ДРЪСТЪР МЕДИЯ ГРУП ЕООД 18 януари 2021 г. 25 януари 2021 г.

На 28.01.2021 г. при проверка по товарителница за получаване на писмо изходящ № 

113/ 14.01.2021 година до участника ЕЙТ КОРПОРЕЙТ ЕООД се установи, че същото е 

неуспешно доставено и е подготвено за връщане към Възложителя от куриера. Във тази 

връзка Възложителя реши да изпрати и на посочената от участника ЕЙТ КОРПОРЕЙТ ЕООД 
електронна поща съобщение съдържащо писмо изходящ № 113/ 14.01.2021 година, с което бе 
изискано да потвърди писмено, че потвърждава валидността на подадената от него оферта в 
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности по 
информация, комуникация и публичност по проект № BG16M10P002-1.016-0005 „Изграждане на 
ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34- 
66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“, открита с решение № ЗОП-28/12.06.2020г. на 
управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, , публикувана в РОП под 
уникален № преписка -  00513-2020-0013, като същото бе подписано с електронен подпис.

С оглед на гореизложеното на 05.02.2021 година комисията се събра, за да продължи 

своята работа, като констатира следното:

1. С писмо вх. № 113-1 от 25.01.2021 година участникът „Елмазови“ ООД,, потвърждава 

срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.

2. С писмо вх. № 113-2 от 19.01.2021 година участникът „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД, 

потвърждава срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.

3. С писмо вх. № 113-3 от 20.01.2021 година участникът „НАСС Фактор“ ООД, 

потвърждава срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.
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4. С писмо вх. № 113-4 от 19.01.2021 година участникът „Гларус“ ООД, потвърждава 

срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.

5. С писмо вх. № 113-5 от 21.01.2021 година участникът „Триера Комюникейшънс “ 

ЕООД, потвърждава срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.

6. С писмо вх. № 113-6 от 19.01.2021 година участникът „Ес Пи Консулт БГ“ ООД, 

потвърждава срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.

7. С писмо вх. № 113-8 от 20.01.2021 година участникът „Моушън Артс“ ООД, 

потвърждава срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.

8. С писмо вх. № 113-11 от 21.01.2021 година участникът „КоМюника“ ЕООД, 

потвърждава срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.

9. С писмо вх. № 113-12 от 20.01.2021 година участникът „Р.М.Б.К.“ ЕООД, 

потвърждава срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.
10. С писмо вх. № 113-13 от 21.01.2021 година участникът Фондация „Общество на 

познанието“, потвърждава срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 

година.

11. С писмо вх. № 113-14 от 19.01.2021 година участникът „Е-Турс“ ООД, потвърждава 

срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.

12. С писмо вх. № 113-15 от 21.01.2021 година участникът „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 

ЕООД, потвърждава срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.

13. С писмо вх. № 113-16 от 18.01.2021 година участникът „Дръстър Медия Груп“ ЕООД, 

потвърждава срока на валидност на подадената от него оферта до 31.03.2021 година.

Комисията констатира, че с писмо изх.№ 113-7/ 14.01.2021 година от участника в 

процедурата „Беневент“ ЕООД, е изискано да потвърди писмено срока на валидност на 

подадената от него оферта за участие в процедурата до 31.03.2021 година. Писмото е 
изпратено по куриер с обратна разписка на 14.01.2021 год., видно от която е получено от 

участника на 18.01.2021 година. До изтичане на определения срок 25.01.2021 година, от 

участникът не е получено потвърждение за срока на валидност на подадената от него оферта 

до 31.03.2021 година, поради което и на основание чл. 107, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 35а, 

ал. 3 изр. последно, комисията взе единодушно решение да предложи на Възложителя 

участникът да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата.

11
-----------------------------------------------www.eufunds.ba-----------------------------------------

Проект № BG16M10P002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на
„ВиК" ООД, Силистра" АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г. по ОП „Околна среда 2014-2020"

http://www.eufunds.ba


Комисията констатира, че с писмо изх.№ 113-9/ 14.01.2021 година от участника в 

процедурата „Галис Къмпани“ ЕООД, е изискано да потвърди писмено срока на валидност 

на подадената от него оферта за участие в процедурата до 31.03.2021 година. Писмото е 

изпратено по куриер с обратна разписка на 14.01.2021 год., видно от която е получено от 

участника на 20.01.2021 година. До изтичане на определения срок 27.01.2021 година, от 

участникът не е получено потвърждение за срока на валидност на подадената от него оферта 

до 31.03.2021 година, поради което и на основание чл. 107, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 35а, 

ал. 3 изр. последно, комисията взе единодушно решение да предложи на Възложителя 

участникът да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата.

Комисията констатира, че с писмо изх.№ 113-10/ 14.01.2021 година от участника в 
процедурата „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД, е изискано да потвърди писмено срока на валидност 

на подадената от него оферта за участие в процедурата до 31.03.2021 година. Писмото е 

изпратено по куриер с обратна разписка на 14.01.2021 година. На 28.01.2021 г. при проверка 

по товарителница за получаване на писмо изходящ № 113-10 / 14.01.2021 година до участника 

„ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД се установи, че същото е неуспешно доставено и е подготвено за 

връщане към Възложителя от куриера. Във тази връзка Възложителя реши да изпрати и на 

посочената от участника „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД електронна поща съобщение съдържащо 
писмо изходящ № 113-10 / 14.01.2021 година, с което бе изискано да потвърди писмено, че 
потвърждава валидността на подадената от него оферта. До изтичане на определения срок 

04.02.2021 година, от участникът не е получено потвърждение за срока на валидност на 
подадената от него оферта до 31.03.2021 година, поради което и на основание чл. 107, ал. 5 

от ЗОП във връзка с чл. 35а, ал. 3 изр. последно, комисията взе единодушно решение да 

предложи на Възложителя участникът да бъде отстранен от по нататъшно участие в 
процедурата.

В закрити заседания в периода 08.07.2020 г. -  31.12.2020 г. и периода 18.01.2021 г. -  

10.02.2021 г. Комисията продължи своята работа за разглеждане на предоставените от 

участниците оферти и установяване на съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
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В резултат на извършената проверка, Комисията в пълен състав констатира 

следното:

1. По отношение на офертата, представена от участника „Елмазови“ ООД, вх. № 

1415/01.07.2020г.

Участникът "Елмазови" ООД с ЕИК 200543375 се представлява от Мирослав Николов 

Маринов -  управител и Ивелина Христова Ялмазова -  управител, начин на представляване - 

заедно и поотделно.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Мирослав 

Маринов -  управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на 

чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в 

електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 

Възложителя образец за „Елмазови“ ООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника „Елмазови“ 

ООД обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника „Елмазови“ ООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от двамата управители

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 

отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от
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възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 

отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 

този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е 

декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са 

предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 

поставените критерии за подбор.

В представения еЕЕДОП на „Елмазови“ ООД“, Част IV: Критерии за подбор, В: 
Технически и професионални способности участникът е посочил:

Описание "Медийна кампания в регионални печатни издания, дизайн, печат и 
изработка на билборд, информационни табели, банер, плакати и рекламни материали 

(дипляни, покани, папки, химикалки)

Сума 8000.00 BGN (Bulgarian Lev)

Начална дата 15-03-2018 -18 

Крайна дата 15-05-2018 

Получатели Община Севлиево

и съгласно одобрената от Възложителя документация за участие - Раздел 3. КРИТЕРИИ ЗА 

ПОДБОР, т. 3.3. Технически и професионални възможности

3.3.1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, 

съответният участник трябва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с 

предмет идентичен ши сходен с този на настоящата поръчка.

За дейност, „ сходна “ с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира 

дейност/услуга по (б. А, Б и В се пршагат кумулативно):

A) изработване на информационни материали;

Б) организиране и провеждане на публични събития (конференции и/ши официални 

церемонии и/ши семинари и/ши обучения и/ши друг тип публични събития),

B) изготвяне и публикуване на прессъобщения и/ши публикации.
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Минималното изискване може да бъде покрито в рамките на едно или няколко 
възлагания.

Възложителят не поставя изискване относно обема на изпълнените сходни или 

идентични дейности.

Видно от описанието на услугата за съответствие с разписания критерий за подбор, 

същата включва дейности по буква А) изработване на информационни материали и буква В) 

изготвяне и публикуване на прессъобщения и/или публикации, но липсва информация относно 

изпълнението на дейност/услуга по буква Б) организиране и провеждане на публични 

събития (конференции и/или официални церемонии и/или семинари и/или обучения и/или друг 

тип публични събития).

Участникът следва да предостави допълнителна информация по отношение на 

констатираното несъответствие.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

От предоставената информация за експерт Ръководител екип липсва информация 

относно „Специфичен професионален опит: участие на ръководна позиция при изпълнението 

на минимум 1 дейност, свързани с организиране и провеждане на публични събития, всяко 

от които за не по-малко от 20 участника.“

С оглед на изложеното, комисията не може да направи категоричен извод, че 

предложеният от участника Ръководител екип притежава необходимия специфичен 

професионален опит съгласно изискванията на одобрената от Възложителя документация за 
участие.

От предоставената информация за експерт Експерт събития липсва информация 

относно „Специфичен професионален опит: участие в организирането и провеждането на 

минимум 1 публично събитие, всяко от които за не по-малко от 20 участника“
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С оглед на изложеното, комисията не може да направи категоричен извод, че 

предложеният от участника Експерт събития притежава необходимия специфичен 

професионален опит съгласно одобрената от Възложителя документация за участие.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че е налице непълнота и несъответствие 

в информацията, посочена в ЕЕДОП, поради което на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП дава 

възможност на участника „Елмазови“ ООД“ в срок от 5 (пет) работни дни от получаването 
на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във 

връзка с констатираните по-горе несъответствия и липса на информация, да представи нов 

еЕЕДОП (електронно подписан) и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съгласно гореописаните констатации. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на офертите.

2. По отношение на офертата, представена от участника „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД с вх. № 
1431 от 02.07.2020г. 13:05 часа

Участникът „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД с ЕИК 200954985, се представлява от управителя - 
Павел Добринов Павлов.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Павел 

Павлов -  управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено е разпоредбата на 

чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в 

електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 
Възложителя образец за „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника „Ейч Ди 
Ченъл“ ЕООД обстоятелства, комисията констатира следното:
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По отношение на представения еЕЕДОП от участника „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя.

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 

отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 

отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 

този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е 

декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са 

предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 

поставените критерии за подбор.

В представения еЕЕДОП на „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД,

В Част II: Информация за икономическия оператор, А: Информация за икономическия 

оператор, в полето: Лице или лица за контакт, участникът не е посочил информация за 

лицето и/или лицата за контакт.

Участникът следва коректно да попълни информацията в Част II: Информация за 

икономическия оператор, А: Информация за икономическия оператор, поле: Лице или лица 

за контакт.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности 

участникът е посочил:

Описание
Договор № HD-053/22.02.2017 и Удостоверението 2308135/30.06.2017 Създаване на 
цялостна рекламна и комуникационна стратегия за налагане на бранд Кроа туроперадор в 
България 1. Разработка на анимирано лого; Разработка на идентичност на визията на 
туристическата компания; Изработване на информационни аудио-визуални клипове; 
Изработване на видео и анимирани интернет банери ; Рекламни излъчвания на аудио
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визуалните продукти в телевизия; Дизайн, изработка, доставка и монтаж на съоръжения :
постоянна табела за компанията за сградна локация по спецификация
Сума
120000 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
28-04-2020 
Крайна дата 
28-04-2020 
Получатели
Kroa Tour Operador 03300 Mexico City, Mexico Eje Central 623 PB Col.Portales........
Описание
Рекламна кампания: Монтаж на рекламни клипове за телевизионен ефир и онлайн 
комуникационни канали; Медия планиране на телевизионни клипове; Реализиране на медийна 
кампания в телевизионен ефир; Рекламна кампания; Заснемане на събитие на терен; 
Създаване на репортажни форми от събития на терен; Реализиране на игра в социалните 
медии с предоставяне на наградни билети на печелившите от играта; Позициониране на 
рекламни интерактивни банери, различни размери; Изработка на рекламни съоръжения 
/постоянна табела по спецификация; Изграждане на билборд.
Сума
20000 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
01-02-2018 
Крайна дата 
01-11-2018 
Получатели
Луда надпревара ЕООД ......адрес: София 1680 ул. Невестина скача №18
Описание
ДОГОВОР №МС-69/27.05.2019 за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
"Популяризиране на новите Инструменти за подбор на Служители в държавната 
Администрация"-изработка на филм, електронни брошури и банери, ПР публикации, 
цялостна онлайн кампания по проекта ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
Сума
32500 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
27-05-2019 
Крайна дата 
30-09-2019 
Получатели
Администрация на Министерски Съвет На Р България София бул. Ал. Дондуков №1

съгласно одобрената от Възложителя документация за участие - Раздел 3. КРИТЕРИИ ЗА 
ПОДБОР, т. 3.3. Технически и професионални възможности
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3.3.1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, 

съответният участник трябва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с 

предмет идентичен ши сходен с този на настоящата поръчка.

За дейност, „сходна“ с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира 

дейност/услуга по (б. А, Б и  В се пршагат кумулативно):

A) изработване на информационни материали;

Б) организиране и провеждане на публични събития (конференции и/ши официални 

церемонии и/ши семинари и/ши обучения и/ши друг тип публични събития),

B) изготвяне и публикуване на прессъобщения и/ши публикации.

Минималното изискване може да бъде покрито в рамките на едно ши няколко 

възлагания.

Възложителят не поставя изискване относно обема на изпълнените сходни ши 

идентични дейности.

Видно от описанието на услугите за съответствие с разписания критерий за подбор, 

същата включва дейности по б. А) изработване на информационни материали и б. В) 

изготвяне и публикуване на прессъобщения и/ши публикации, но липсва информация относно 

изпълнена дейност/услуга б. Б) организиране и провеждане на публични събития 

(конференции и/ши официални церемонии и/ши семинари и/ши обучения и/ши друг тип 

публични събития).

Участникът следва да предостави допълнителна информация по отношение на 

констатираното несъответствие.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

От предоставената информация за експерт Ръководител екип липсва информация 

относно „Специфичен професионален опит: участие на ръководна позиция при изпълнението 

на минимум 1 дейност, свързани с организиране и провеждане на публични събития, всяко 

от които за не по-малко от 20 участника.“
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНЯОВЕ

С оглед на изложеното, комисията не може да направи категоричен извод, че 

предложеният от участника Ръководител екип притежава необходимия специфичен 

професионален опит съгласно одобрената от Възложителя документация за участие.

От предоставената информация за експерт Експерт събития липсва информация 

относно „Специфичен професионален опит: участие в организирането и провеждането на 

минимум 1 публично събитие, всяко от които за не по-малко от 20 участника“

С оглед на изложеното, комисията не може да направи категоричен извод, че 

предложеният от участника Експерт събития притежава необходимия специфичен 

професионален опит съгласно одобрената от Възложителя документация за участие.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че е налице непълнота и несъответствие 
в информацията, посочена в ЕЕДОП, поради което на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП дава 

възможност на участника „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, във връзка с констатираните по-горе несъответствия и липса на информация, да 

представи нов еЕЕДОП (електронно подписан) и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация, съгласно гореописаните констатации. 

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

са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

3. По отношение на офертата, представена от участника НАСС Фактор ЕООД е вх. 
№1442 от 03.07.2020 г. 11:45 часа.

Участникът НАСС Фактор ЕООД с ЕИК 202935204 се представлява от Даниела 

Стоилова Димитрова -  управител.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Даниела 

Димитрова -  управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата
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на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в 

електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 

Възложителя образец за НАСС Фактор ЕООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника НАСС Фактор 

ЕООД обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника НАСС Фактор ЕООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 

отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 

отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 
този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е 

декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са 

предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 
поставените критерии за подбор.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

Въз основа представените документи относно съответствието с изискванията за лично 

състояние или критериите за подбор, Комисията установи, че участникът е доказал
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съответствието си с тях и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

поради което го допуска до следващия етап от процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, свързан с разглеждане на техническото предложение.

4. По отношение на офертата, представена от участника Гларус ООД, вх. №1443 от
03.07.2020 г. 15:30 часа

Участникът Гларус ООД с ЕИК 200543375 се представлява от Димитър Събков 
Събков -  управител, Красимир Стоянов Димитров - управител и Мария Петкова Димитрова 

-  управител, начин на представляване - заедно и поотделно.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Красимир 

Димитров -  управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата 

на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в 

електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 
Възложителя образец за Гларус ООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника Гларус ООД 

обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника Гларус ООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от тримата управители

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 

отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от
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процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 

отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 

този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е 

декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са 

предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 
1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 

поставените критерии за подбор.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

От предоставената информация за експерт Ръководител екип липсва информация 

относно „Специфичен професионален опит: участие на ръководна позиция при изпълнението 

на минимум 1 дейност, свързани с организиране и провеждане на публични събития, всяко 
от които за не по-малко от 20 участника.“

С оглед на изложеното, комисията не може да направи категоричен извод, че 

предложеният от участника Ръководител екип притежава необходимия специфичен 

професионален опит съгласно одобрената от Възложителя документация за участие.

От предоставената информация за експерт Експерт събития липсва информация 

относно „Специфичен професионален опит: участие в организирането и провеждането на 

минимум 1 публично събитие, всяко от които за не по-малко от 20 участника“

С оглед на изложеното, комисията не може да направи категоричен извод, че 

предложеният от участника Експерт събития притежава необходимия специфичен 

професионален опит съгласно одобрената от Възложителя документация за участие.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че е налице непълнота и несъответствие 

в информацията, посочена в ЕЕДОП, поради което на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП дава
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възможност на участника Гларус ООД в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на 

настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка 

с констатираните по-горе несъответствия и липса на информация, да представи нов еЕЕДОП 

(електронно подписан) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съгласно гореописаните констатации. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на офертите.

5. По отношение на офертата, представена от участника Триера Комюникейшънс 

ЕООД, вх. №1446 от 06.07.2020 г. 10:00 часа

Участникът Триера Комюникейшънс ЕООД с ЕИК 175455251 се представлява от 

Нели Иванова Апостолова -  управител.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Нели 

Апостолова -  управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата 

на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в 

електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 

Възложителя образец за Триера Комюникейшънс ЕООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника Триера 

Комюникейшънс ЕООД обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника Триера Комюникейшънс
ЕООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя
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В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 

отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя.,

В част II, раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1 

липсва информация за представителите на икономическия оператор.

Участникът следва коректно да попълни информацията в Част II: Информация за 

икономическия оператор, раздел Б: Информация за представителите на икономическия 

оператор #1 липсва информация за представителите на икономическия оператор.

В част III, В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушения, в поле: Предсрочно прекратяване на договор и налагане на 

обезщетения или други подобни санкции, участникът е посочил един брой прекратен 

договор №11856/21.08.2017 г. е предмет:„Извършване на медийна/информационна (местна и 
национална) кампания по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за 

екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ от страна на 

Възложителя - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС ). Договорът е прекратен едностранно от Възложителя на 28.12.2017 г. Размер на 
неизпълнението на договора - 10 % от стойността на договора, тоест чл. 55, ал. 1,т.4 от ЗОП е 
неприложим.

Комисията служебно извърши справка на заявените от участника обстоятелства в 
публичния регистър на АОП:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show case&case id=343864 по преписка 00906- 

2017-0001, при която проверка установи, че в публикуваното Обявление за приключване на 

договор за обществена поръчка, в раздел IV. 5) Договорът е изпълнен в пълен обем е 

посочено: НЕ, Изпълнението е 0% от предмета на договора, като едновременно с това в
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раздел IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки е 

посочено:

ДА

От изпълнителя, в размер на 66000 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Пълно неизпълнеие на 

договора“

С оглед констатираното несъответствие участникът следва да представи променена 

и/или допълнена информация (включително и влязло в сила съдебно решение и други 

документи), от която да доказва достоверността на информацията, декларирана в еЕЕДОП 

от страна на участника.

Комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, 

ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е декларирал липсата на 

обстоятелствата, свързани е личното им състояние, които са предвидени като основания за 

отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, предвид което 

следва да се пристъпи към преценка за съответствието им е поставените критерии за подбор.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката, в 

съответствие е изискванията на възложителя.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че е налице непълнота и несъответствие 

в информацията, посочена в ЕЕДОП, поради което на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП дава 

възможност на участника Триера Комюникейшънс ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, във връзка с констатираните по-горе несъответствия и липса на информация, да 

представи нов еЕЕДОП (електронно подписан) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация, съгласно гореописаните констатации. 

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

са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.
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6. По отношение на офертата, представена от участника Ес Пи Консулт БГ ООД с вх. 
№1447 от 06.07.2020 г. 10:05 часа.

Участникът Ес Пи Консулт БГ ООД с ЕИК 200571378 се представлява от Димитринка 

Костова Христова -  управител.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

комисията установи следното:
В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Димитринка 

Христова -  управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на 

чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в 

електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 
Възложителя образец за Ес Пи Консулт БГ ООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника Ес Пи Консулт 

БГ ООД обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника Ес Пи Консулт БГ ООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя Димитринка Христова и 

съдружника Илияна Игнатова.

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 

отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по
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отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 

този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е 

декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са 

предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 

поставените критерии за подбор.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

От предоставената информация за експерт Ръководител екип липсва информация 

относно „Специфичен професионален опит: участие на ръководна позиция при изпълнението 

на минимум 1 дейност, свързани с организиране и провеждане на публични събития, всяко 

от които за не по-малко от 20 участника.“

С оглед на изложеното, комисията не може да направи категоричен извод, че 
предложеният от участника Ръководител екип притежава необходимия специфичен 

професионален опит съгласно одобрената от Възложителя документация за участие.

От предоставената информация за експерт Експерт събития липсва информация 

относно „Специфичен професионален опит: участие в организирането и провеждането на 

минимум 1 публично събитие, всяко от които за не по-малко от 20 участника“

С оглед на изложеното, комисията не може да направи категоричен извод, че 

предложеният от участника Експерт събития притежава необходимия специфичен 

професионален опит съгласно одобрената от Възложителя документация за участие.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че е налице непълнота и несъответствие 

в информацията, посочена в ЕЕДОП, поради което на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП дава 

възможност на участника Ес Пи Консулт БГ ООД в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от
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ППЗОП, във връзка с констатираните по-горе несъответствия и липса на информация, да 

представи нов еЕЕДОП (електронно подписан) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация, съгласно гореописаните констатации. 

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

са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

7. По отношение на офертата, представена от участника Моушън Артс ООД е вх. 
№1449 от 06.07.2020 г. 10:50 часа

Участникът Моушън Артс ООД с ЕИК 121446455 се представлява от Калин Василев 

Генчев -  управител.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Калин 

Генчев -  управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на 

чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в 

електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 

Възложителя образец за Моушън Артс ООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника Моушън Артс 

ООД обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника Моушън Артс ООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя.

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е
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отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 

отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 

този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е 

декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са 

предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 

поставените критерии за подбор.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 
участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

Въз основа представените документи относно съответствието с изискванията за лично 

състояние или критериите за подбор, Комисията установи, че участникът е доказал 

съответствието си с тях и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

поради което го допуска до следващия етап от процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, свързан с разглеждане на техническото предложение.

8. По отношение на офертата, представена от участника КоМюника ЕООД е вх. №1460 
от 07.07.2020 г. 11:06 часа

Участникът КоМюника ЕООД с ЕИК 203416340 се представлява от Ангел Костадинов 
Попов -  управител.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Ангел 

Попов- управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 

67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в
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електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 

Възложителя образец за КоМюника ЕООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника КоМюника 

ЕООД обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника КоМюника ЕООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя.

В част И, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 
други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 

отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 

отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 

този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е 
декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са 

предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 
поставените критерии за подбор.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

Въз основа представените документи относно съответствието с изискванията за лично 

състояние или критериите за подбор, Комисията установи, че участникът е доказал 

съответствието си с тях и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя,
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поради което го допуска до следващия етап от процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, свързан с разглеждане на техническото предложение.

9. По отношение на офертата, представена от участника Р.М.Б.К. ЕООД е вх. №1461 от
07.07.2020 г. 11:08 часа

Участникът Р.М.Б.К. ЕООД с ЕИК 203319642 се представлява от Радослав Георгиев 

Георгиев -  управител.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Радослав 
Г еоргиев- управител.

Комисията констатира, че представения на оптичен носител (CD) еЕЕДОП от 

Р.М.Б.К. ЕООД във формат ,,.р7т”, който не е подписан с електронен подпис от лицата по 
чл. 40 от ППЗОП Р.М.Б.К. ЕООД.

Съгласно одобрената от Възложителя документация, „т. 3. Съдържание на 
опаковката, т. 3.2. Заявление за участие, А) Електронен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника (Образец № 2) в съответствие с изискванията на 

чл. 67 от ЗОП и чл. 41 от ППЗОП, както и настоящите условия на възложителя.

Важно!!! Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Единният европейски документ за 
обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на 

Европейската комисия (Образец № 2). В тази връзка за настоящата процедура възложителят 

е създал образец на еЕЕДОП в системата за еЕЕДОП, разработена от Европейската комисия 

https://vik-silistra.com/publichnost_2020/ чрез маркиране на полетата, които съответстват на 

поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на участниците и критериите 

за подбор. Генерираният файл (еЕЕДОП) е на разположение на заинтересованите лица по 

електронен път на Профила на купувача на Възложителя в .zip формат, включващ .pdf и .xml 
формати.

Участниците зареждат в системата https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg сваления 

от профила на купувача .xml файл, попълват необходимите данни и го изтеглят. ЕЕДОП
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трябва да бъде подписан с електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Попълненият от участниците еЕЕДОП се предоставя по някои от следните начини:

а) ЕЕДОП в електронен вид се прилага цифрово подписан на подходящ оптичен 

носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя 

документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание;

б) участникът осигурява достъп по електронен път до изготвения и подписан 

електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар. времеви печат, 
който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се 

препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.

В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при 

предоставянето му с електронен подпис следва да бъде подписана версията в pdf формат.“

Предвид горното комисията указва на участника да отстрани допуснатата 

нередовност, като представи Единен европейски документ за обществени поръчки в 

електронен вид (еЕЕДОП), изготвен, подписан и представен съгласно изискванията на 

възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника Р.М.Б.К. 
ЕООД обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника Р.М.Б.К. ЕООД

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 
отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 

отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 
този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.
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В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

От предоставената информация за експерт Ръководител екип липсва информация 

относно „Специфичен професионален опит: участие на ръководна позиция при изпълнението 

на минимум 1 дейност, свързани с организиране и провеждане на публични събития, всяко 

от които за не по-малко от 20 участника.“

С оглед на изложеното, комисията не може да направи категоричен извод, че 

предложеният от участника Ръководител екип притежава необходимия специфичен 
професионален опит съгласно одобрената от Възложителя документация за участие.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че е налице непълнота и несъответствие 
в информацията, посочена в ЕЕДОП, поради което на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП дава 

възможност на участника Р.М.Б.К. ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на 

настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка 

с констатираните по-горе несъответствия и липса на информация, да представи нов еЕЕДОП 

(електронно подписан) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съгласно гореописаните констатации. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 
срок за получаване на офертите.

10. По отношение на офертата, представена от участника Фондация „Общество на 
познанието“ с вх. №1463 от 07.07.2020 г. 13:00 часа

Участникът Фондация „Общество на познанието“ с ЕИК 131180266 се представлява 
от Албена Милчева Монова - изпълнителен директор.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Албена 

Монова - изпълнителен директор. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с
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разпоредбата на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой 

еЕЕДОП в електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения 

от Възложителя образец за Фондация „Общество на познанието“.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника Фондация 

„Общество на познанието“ обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника Фондация „Общество на
\

познанието“

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от изпълнителния директор.

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 
не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 

отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 

отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 

този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

В Част II: Информация за икономическия оператор, А: Информация за икономическия 

оператор, б. „Д“ участникът е посочил отговор „Не“. Комисията счита, че посоченото 

обстоятелство от страна на участника е некоректно, доколкото съгласно разпоредбата на чл. 

67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите 

представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. Доколкото съгласно чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП, наличието на задължения за 

данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по
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седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, е едно от задължителните основание за отстраняване 

(освен в хипотезата на чл. 54, ал.5 от ЗОП), за участникът е налице задължение по всяко 

време на процедурата да представи при поискване от страна на възложителя документи, с 

които да доказва своето съответствие със заложеното изискване.
Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е 

декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са 

предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 

поставените критерии за подбор.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че е налице непълнота и несъответствие 
в информацията, посочена в ЕЕДОП, поради което на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП дава 

възможност на участника Фондация „Общество на познанието“ в срок от 5 (пет) работни 

дни от получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 

9 от ППЗОП, във връзка с констатираните по-горе несъответствия и липса на информация, да 

представи нов еЕЕДОП (електронно подписан) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация, съгласно гореописаните констатации. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които 
са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

11. По отношение на офертата, представена от участника Е-Турс ООД с вх. №1464 от
07.07.2020 г. 13:03 часа

Участникът Е-Турс ООД с ЕИК 200374418 се представлява от Павлина Чернева 

Алексиева -  управител.
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При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

комисията установи следното:
В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Павлина 

Алексиева -  управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата 

на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в 

електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 

Възложителя образец за Е-Турс ООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника Е-Турс ООД 

обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника Е-Турс ООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя както и от представителите 
на съдружниците ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ, с ЕИК 124140232, 

"МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД, с ЕИК 124596702, и ФОНДАЦИЯ "МОДЕРНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА", с ЕИК 175114360.

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 

отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 
възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 

отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 
този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е 

декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са
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предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 

поставените критерии за подбор.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 
участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

Въз основа представените документи относно съответствието с изискванията за лично 

състояние или критериите за подбор, Комисията установи, че участникът е доказал 

съответствието си с тях и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

поради което го допуска до следващия етап от процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, свързан с разглеждане на техническото предложение.

12. По отношение на офертата, представена от участника Ди Ем Ай Дивелопмънт 

ЕООД е вх. №1465 от 07.07.2020 г. 13:05 часа

Участникът Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД с ЕИК 201557566 се представлява от Иван 
Веселинов Димитров -  управител.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Иван 

Димитров -  управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата 

на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в 

електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 
Възложителя образец Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника Ди Ем Ай 
Дивелопмънт ЕООД обстоятелства, комисията констатира следното:
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По отношение на представения еЕЕДОП от участника Ди Ем Ай Дивелопмънт

ЕООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя.

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 

отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 
отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 

този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е 

декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са 

предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 
поставените критерии за подбор.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

Въз основа представените документи относно съответствието с изискванията за лично 

състояние или критериите за подбор, Комисията установи, че участникът е доказал 
съответствието си с тях и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

поради което го допуска до следващия етап от процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, свързан с разглеждане на техническото предложение.

13. По отношение на офертата, представена от участника Дръстър Медия Груп ЕООД е 
вх. №1470 от 07.07.2020г. 16:30 часа
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Участникът Дръстър Медия Груп ЕООД с ЕИК 202891341 се представлява от Георги 

Петров Марков -  управител.

При проверката за допустимост на участника по отношение на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

комисията установи следното:

В опаковката се съдържа опис на представените документи, подписан от Георги 

Марков -  управител. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на 

чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът в своята оферта е представил в един брой еЕЕДОП в 

електронен нередактируем формат, цифрово подписани и попълнен по одобрения от 

Възложителя образец Дръстър Медия Груп ЕООД.

Комисията направи проверката за допустимост на участника по отношение на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. При подробен преглед на декларираните от участника Дръстър 

Медия Груп ЕООД обстоятелства, комисията констатира следното:

По отношение на представения еЕЕДОП от участника Дръстър Медия Груп
ЕООД

еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя.

В част II, раздел В и раздел Г на ЕЕДОП е посочено, че няма да ползва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на ЕЕДОП, както и че 

не възнамерява да възложи на трети лица изпълнението на част от поръчката. Направено е 
отбелязване по отношение липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя, като включително в част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП е отбелязан отговор „не“ по 

отношение на обстоятелствата, чиято липса или наличие е следвало да бъде декларирана в 

този раздел, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че в съответствие с изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП е подписан от всички изискуеми се лица и участникът е
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декларирал липсата на обстоятелствата, свързани с личното им състояние, които са 

предвидени като основания за отстраняването му, в съответствие с изискването на чл. 67, ал. 

1 от ЗОП, предвид което следва да се пристъпи към преценка за съответствието им с 

поставените критерии за подбор.

В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, 

участникът е посочил информация относно ръководния състав за изпълнение на поръчката.

От предоставената информация за експерт Експерт събития липсва информация 

относно „Специфичен професионален опит: участие в организирането и провеждането на 

минимум 1 публично събитие, всяко от които за не по-малко от 20 участника“

С оглед на изложеното, комисията не може да направи категоричен извод, че 

предложеният от участника Експерт събития притежава необходимия специфичен 

професионален опит съгласно одобрената от Възложителя документация за участие.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че е налице непълнота и несъответствие 

в информацията, посочена в ЕЕДОП, поради което на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП дава 

възможност на участника Дръстър Медия Груп ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, във връзка с констатираните по-горе несъответствия и липса на информация, да 

представи нов еЕЕДОП (електронно подписан) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация, съгласно гореописаните констатации. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които 
са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

Във връзка с горните констатации, комисията единодушно РЕШИ:

За направените констатации относно съответствието на документите по чл. 39. ал. 2 от 

ППЗОП, с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, съгласно изискванията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол да бъде 

изпратен на участниците в обществената поръчка и в същия ден да бъде публикуван в 

Профила на купувача на страницата на възложителя.
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На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, имат право в срок от 5 работни дни 

от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, да представят на комисията нов 

еЕЕДОП (електронно подписан) 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 офертите. 

Документите следва да се представят в деловодството на възложителя.

След извършване на всички гореописани действия комисията приключи своята работа 

и ще се събере на следващо заседание за продължаване на работата си след изтичане на 
срока от 5 /пет/ работни дни, предвиден в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 10.02.2021 г., в един екземпляр, състои се от 42 

(четиридесет и две) страници, отразява проведените заседания на комисията на 08.07.2020 г., 
както и проведените заседания на комисията в периода 08.07.2020 г. -  31.12.2020 г. и 

периода 18.01.2021 г. -  10.02.2021 г. и е подписан единодушно от всички членове на
комисията. \  /
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