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П Р О Т О К О Л № 1 

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

обществена поръчка с предмет „Разработване на нови функционалности и поддръжка на 

счетоводна система „Конто“ 

1. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-127/17.05.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 17.05.2019 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

2. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни технологии“; 

Членове: 1. Илка Дойчинова –  ръководител сектор „Бюджетна дейност“; 

   2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

3. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

4. В предварително обявения срок е постъпила оферта за участие в открита процедура 

от: 

4.1. „Диуеър“ ЕООД, вх. № ОП-02-35/13.05.2019 г., 10:20 ч. 

5. 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. 

6. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участника 

„Диуеър“ ЕООД: Ася Иванова – управител на „Диуеър“ ЕООД; Десислава Грънчарова – 

упълномощена от Ася Иванова – управител на „Диуеър“ ЕООД и Александра Андреева 

упълномощена от – Ася Иванова – управител на „Диуеър“ ЕООД. 

7. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка с офертата 

на участника: 

7.1. Оферта на участника „Диуеър“ ЕООД  

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена 

цялост. След отваряне на опаковката с офертата на участника, комисията оповести нейното 

съдържание, както следва: опис на представените документи; ЕЕДОП представен на 

електронен носител – CD, техническо предложение, отделен запечатан плик с ненарушена 

цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
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На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

7.2. С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

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

представените от участника документи за съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

8.1. Участникът „Диуеър“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител – компактдиск. 

Приложеният в офертата 1 брой ЕЕДОП е пописан с електронен подпис на Ася Цанкова 

Иванова и Симеон Зафиров Зафиров. Комисията извърши служебна проверка в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от 

Ася Цанкова Иванова и Симеон Зафиров Зафиров в качеството им на управители. 

Във връзка с декларираното от участника, при извършване на проверка, комисията 

установи следното: 

В подписаният ЕЕДОП, се декларира липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и липсата 

на специфични основания за отстраняване съгласно националното законодателство. 

Участникът декларира, че разполага със специалисти, които притежават изискваният 

минимум опит в разработването и поддържането на счетоводна система Конто 66. 

8.2. Предвид горното, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с 

поставените от възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: допуска 

участника „Диуеър“ ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото 

предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен на 23.05.2019 г. 

 

Комисия: 

Андрей Петренко (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

Илка Дойчинова (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

Цветелина Цачева:    (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 


