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П Р О Т О К О Л 

по чл.54, ал. 7 от ППЗОП 
 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на 

БНР ” 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-66/18.01.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 20.01.2017 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: 

Дари Йорданов – и.д. ръководител отдел „Административни дейности и управление на 

собствеността“; 

Членове: 

1. Николай Кирилов – ръководител на сектор „Административно обслужване“; 

2. Мариелен Клисурова-Тодорова – счетоводител, отдел „Счетоводство”; 

3. Милен Митев – старши юрисконсулт; 

4. Мина Павлова – юрисконсулт; 

 

III. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

IV. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в откритата 

процедура от следните участници: 

1. „Ред стар сървиз“ ЕООД, вх. № 005/18.01.2017 г. 14:50 ч.; 

2. „Це Ес Ге България“ ООД, вх. № 007/19.01.2017 г. 13:10 ч.; 

3.  ЕТ „НИМ-В Надежда Василева“, вх. № 008/19.01.2017 г. 14:10 ч.; 

4. „Ю Сървисиз“ ООД, вх. № 009/19.01.2017 г. 14:25 ч.; 

5. „Райт клийнинг“ ООД, вх. № 010/19.01.2017 г. 14:30 ч.; 

6. „ВНП Фасилити“ ЕООД, вх. № 011/19.01.2017 г. 15:05 ч.; 

7. „Бориван“ ООД, вх. № 012/19.01.2017 г. 15:15 ч.; 

8. „Чи100“ ООД, вх. № 013/19.01.2017 г. 16:00 ч.; 
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V. След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

VI. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на 

участниците: 

1. Иван Тончев Иванов, упълномощен от Надежда Каменова Василева – физическо 

лице-търговец ЕТ „НИМ-В Надежда Василева“; 

2. Вяра Василева Христова-Андреева, упълномощена от Любомир Владимиров 

Андонов – управител на „Це Ес Ге България“ ООД; 

3. Красимира Кирова Кирилова, упълномощена от Васил Нейчев Попов – управител на 

„ВНП Фасилити“ ЕООД. 

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта на „Ред стар сървиз“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите отказаха да подпишат 

техническото предложение на участника. Един от представителите на другите учасници 

подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите, 

съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

2. Оферта на „Це Ес Ге България“ ООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите отказаха да подпишат 

техническото предложение на участника. Един от представителите на другите учасници 
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подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите, 

съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

3. Оферта на ЕТ „НИМ-В Надежда Василева“ 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагана цена“, след което трима от членовете подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагана цена“. Комисията предложи на присъстващите представители 

на другите участници да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагана 

цена“. Присъстващите отказаха да подпишат техническото предложение на участника. Един 

от представителите на другите учасници подписа плика с надпис „Предлагана цена“. 

Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

4. Оферта на „Ю Сървисиз“ ООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите отказаха да подпишат 

техническото предложение на участника. Един от представителите на другите учасници 

подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите, 

съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

5. Оферта на „Райт клийнинг“ ООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите отказаха да подпишат 

техническото предложение на участника. Един от представителите на другите учасници 

подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите, 

съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

6. Оферта на „ВНП Фасилити“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 
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„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите отказаха да подпишат 

техническото предложение на участника. Един от представителите на другите учасници 

подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите, 

съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

7. Оферта на „Бориван“ ООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите отказаха да подпишат 

техническото предложение на участника. Един от представителите на другите учасници 

подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите, 

съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

8. Оферта на „Чи100“ ООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите отказаха да подпишат 

техническото предложение на участника. Един от представителите на другите учасници 

подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите, 

съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

След извършване на горните действия, председателят на комисията благодари на 

представителите на участниците за участието в процедурата и закри публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

VIII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка 

на представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 
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1. Участникът „Ред стар сървиз“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си с 

предварително обявените критерии за подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Ред стар 

сървиз“ ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

 

2. Участникът „Це Ес Ге България“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

- В част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът не е посочил изпълнени услуги с 

идентичен или сходен предмет, изпълнени през последните три години, с посочени 

стойности, дати и получатели, каквото е изискването, посочено в Раздел V, т. 3.1. от 

документацията за участие в процедурата; 

- В част IV, буква В, т. 2 от ЕЕДОП участникът не е посочил списък на техническите лица, 

включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката, каквото е изискването, посочено в Раздел V, т. 3.2. от 

документацията за участие в процедурата; 

- В част IV, буква В, т. 9 от ЕЕДОП участникът не е посочил опис на почистващата 

техника, която ще бъде използвана за изпълнение на поръчката, каквото е изискването, 

посочено в Раздел V, т. 3.3. от документацията за участие в процедурата. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл. 54, ал. 9, във вр. с 

ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участникът „Це Ес 

Ге България“ ООД да представи нов ЕЕДОП, в който: 

- в част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП да посочи изпълнени услуги с идентичен или сходен 

предмет, изпълнени през последните три години, с посочени стойности, дати и получатели, за 

да установи съответствието си с изискването, посочено в Раздел V, т. 3.1. от документацията 

за участие в процедурата; 

- в част IV, буква В, т. 2 ) от ЕЕДОП да посочи списък на техническите лица, включително 

такива, които ще отговарят за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
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изпълнение на поръчката, за да установи съответствието си с изискването, посочено в Раздел 

V, т. 3.2. от документацията за участие в процедурата; 

- в част IV, буква В, т. 9 от ЕЕДОП да посочи опис на почистващата техника, която ще 

бъде използвана за изпълнение на поръчката, каквото е изискването, посочено в Раздел V, т. 

3.3. от документацията за участие в процедурата. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът ЕТ „НИМ-В Надежда Василева“ е представил следните документи по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- В част втора, буква Б от ЕЕДОП, участникът е посочил, че икономическият оператор се 

ръководи от назначен за целта управител. Това лице попада в кръга на лицата по чл. 54, ал. 2  

и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. Представеният ЕЕДОП не е подписан от лицето, каквото е изискването на 

чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП; 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: На основание чл. 54, ал. 9, във вр. с 

ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участникът ЕТ 

„НИМ-В Надежда Василева“ да представи нов ЕЕДОП, който: 

- да бъде подписан освен от физическото лице – търговец и от посочения като 

управител и ръководещ дейността на участника – Иван Тончев Иванов, каквото е изискването 

на чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Участникът „Ю Сървисиз“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

- В част IV, буква В, т. 2 от ЕЕДОП участникът не е посочил списък на техническите лица, 

включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката, каквото е изискването на възложителя, посочено в 

Раздел V, т. 3.1. от документацията за участие в процедурата. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл. 54, ал. 9, във вр. с 
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ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участникът „Ю 

Сървисиз“ ООД да представи нов ЕЕДОП, в който: 

- в част IV, буква В, т. 2 ) от ЕЕДОП да посочи списък на техническите лица, включително 

такива, които ще отговарят за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, за да установи съответствието си с изискването, посочено в Раздел 

V, т. 3.2. от документацията за участие в процедурата. 

Решението е взето единодушно. 

 

5. Участникът „Райт клийнинг“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- В част III, буква Г от ЕЕДОП участникът е декларирал, че по отношение на него се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, посочени в документацията за 

обществената поръчка. В същото време в опаковката с неговата оферта се съдържат и 

декларации, съгласно които посоченото в документацията специфично национално 

основание за изключване – регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим 

или статут на свързано лице с такова, което притежава същата регистрация – не се прилагат 

за участника и представляващите го лица; 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: На основание чл. 54, ал. 9, във вр. с 

ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участникът „Райт 

клийнинг“ ООД да представи нов ЕЕДОП, в който: 

- в част III, буква Г от ЕЕДОП да декларира липсата на специфичното основание за 

отстраняване от процедурата съгласно националното законодателство, за да установи 

съответствието си с изискването, посочено в Раздел IV, т. 3. от документацията за участие в 

процедурата. 

Решението е взето единодушно. 

 

6. Участникът „ВНП Фасилити“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- В част III, буква Г от ЕЕДОП участникът не е посочил дали по отношение на него се 
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прилагат специфичните национални основания за отстраняване от процедурата, каквото е 

изискването, посочено в Раздел ІV, т. 3. от документацията за участие в процедурата. 

- В част IV, буква В, т. 2 от ЕЕДОП участникът не е посочил списък на техническите лица, 

включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката, каквото е изискването, посочено в Раздел V, т. 3.2. от 

документацията за участие в процедурата; 

- В част IV, буква В, т. 9 от ЕЕДОП участникът не е посочил опис на почистващата 

техника, която ще бъде използвана за изпълнение на поръчката, каквото е изискването, 

посочено в Раздел V, т. 3.3. от документацията за участие в процедурата; 

- В част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил изпълнени услуги, без да е 

приложил доказателства за изпълнението на същите, каквото е изискването на чл. 64, ал. 1, т. 2 

от ЗОП и Раздел V, т. 3.1. от документацията за обществената поръчка. Приложена е 

единствено информация за сключен договор с възложител МБАЛ „Национална 

кардиологична болница“ ЕАД. Проверка в регистъра на обществените поръчки, поддържан от 

АОП установи, че в него не се съдържат данни за изпълнението на цитираната поръчка. 

 

Предвид горното, комисията взе следните решения:  

На основание чл. 54, ал. 9, във вр. с ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на протокола, участникът „ВНП Фасилити“ ЕООД да представи нов ЕЕДОП, в 

който: 

- в част III, буква Г от ЕЕДОП да декларира липсата на специфичното основание за 

отстраняване от процедурата съгласно националното законодателство, за да установи 

съответствието си с изискването, посочено в Раздел IV, т. 3. от документацията за участие в 

процедурата; 

- в част IV, буква В, т. 2 ) от ЕЕДОП да посочи списък на техническите лица, включително 

такива, които ще отговарят за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, за да установи съответствието си с изискването, посочено в Раздел 

V, т. 3.2. от документацията за участие в процедурата; 

- в част IV, буква В, т. 9 от ЕЕДОП да посочи опис на почистващата техника, която ще 

бъде използвана за изпълнение на поръчката, каквото е изискването, посочено в Раздел V, т. 

3.3. от документацията за участие в процедурата. 

На основание чл. 54, ал. 9, във вр. с ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на протокола, участникът „ВНП Фасилити“ ЕООД да предостави доказателства 

за изпълнените услуги с предмет, сходен с този на поръчката, които е посочил в ЕЕДОП или да 

посочи в част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП списък на услугите, които са идентични или сходни с 

предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени от него, през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите 

и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, за да установи съответствието 
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си с изискването, посочено в Раздел V, т. 3.1. от документацията за участие в процедурата. 

Решението е взето единодушно. 

 

7. Участникът „Бориван“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си с 

предварително обявените критерии за подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Бориван“ 

ООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

 

8. Участникът „Чи100“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си с 

предварително обявените критерии за подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Чи100“ ООД 

ООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 02.02.2017 г. 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:    .................................... ( п ) Заличен съгласно чл. 23 ЗЗЛД. 

 

Николай Кирилов:    ………………….. ( п ) Заличен съгласно чл. 23 ЗЗЛД. 

 

Мариелен Клисурова-Тодорова:  ……………………….. ( п ) Заличен съгласно чл. 23 ЗЗЛД. 

 

Милен Митев:    ……………………….. ( п ) Заличен съгласно чл. 23 ЗЗЛД. 

 

Мина Павлова:    ……………………….. ( п ) Заличен съгласно чл. 23 ЗЗЛД. 

 


