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П Р О Т О К О Л № 1 

 

от заседанието на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на 

техниката на БНР“. 

 

1. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-73/22.03.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 22.03.2019 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. Веса Божкова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

 2. Милен Митев – директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

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

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

4. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в публичното 

състезание от следните участници: 

4.1. „C&T България“ ЕООД, вх. № ОП-02-20/21.03.2019 г., 15:30 ч.  

4.2. „АСАП“ ЕООД, вх. № ОП-02-21/21.03.2019 г., 15:40 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 участниците: 

- Мария Стоянова Георгиева, упълномощена от Петър Ангелов Зюмбилев, управител на 

„АСАП“ ЕООД; 

 

7. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с офертите 

на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

7.1. Оферта на „C&T България“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката с офертата на участника: опис на представените 

документи, ЕЕДОП на електронен носител, 2 бр. декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, 2 бр. 

декларации по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, техническо предложение, 2 бр. декларации за срока на 

валидност на офертата, 2 бр. декларации за приемане на клаузите на проекта на договор, 

декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, план за имплементация и инсталация, оторизационно писмо 

от производителя на предлагания продукт на английски език, придружено с превод на български 

език и отделен запечатан плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  
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На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, представителят на участника „АСАП“ ЕООД 

подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

7.2. Оферта на „АСАП“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката с офертата на участника: опис на приложените документи, 

ЕЕДОП на хартиен и електронен носител, декларация по чл. 47, ал.3 от ЗОП; декларация по чл. 

59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, декларация по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, техническо предложение, 

декларация за срока на валидност на офертата, декларация за приемане на клаузите на проекта на 

договор, списък на експертите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, 

оторизационно писмо от представител на производителя на предлагания продукт и отделен 

запечатан плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

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

представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

8.1. Участникът „C&T България“ EООД е представил следните документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП: 

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

електронен носител; 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява и представлява от Васил 

Младенов Минев и Злати Стойчев Петров, в качеството им на управители. Документът е 

подписан с електронен подпис от двамата управители. В еЕЕДОП е декларирана 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 персоналът и/или ръководният му състав разполага със 

следната професионална компетентност за изпълнение на поръчката определена професионална 

компетеонтност за изпълнение на поръчката:  

Ръководител проект с образователна степен „магистър“, специалност „Телекомуникации“. 

Сертифициран специалист, притежава сертификат за управление на проекти, издаден от Project 

Management Institute – Project Management Professional (PMP). Посочени са два приключили 

проекта, в които е участвал като ръководител проект. 

Специалист, сервизен инженер мрежи и сигурност с образователна степен „магистър“, 

специалност „Комуникация и електронизация за възобновяеми енергийни източници“ и 

бакалавър, специалност „Компютърни системи и технологии“. Притежаващ сертификат “Deep 

Discovery – Network Defense”, издаден от производителя на предлаганата система Trend Micro за 

инсталация и поддръжка на същата. Притежава сертификат Network Security Professional. 
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Специалист, технически ръководител ICB със средно образование по специалност 

„Математика и компютърни науки“. Сертифициран специалист, притежаващ сертификат Network 

Security Professional. 

Декларира, че притежава сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 с обхват: Анализ, 

разработка и доставка на стандартни и специализирани IT решения. Поддръжка и управление на 

IT системи и решения. Дистрибуция и поддръжка на медицински системи и решения, валиден до 

29.09.2021 г.; сертификат за внедрена система за управление на сигурността на информацията, 

съответстваща на стандарт BS ISO/IEC 27001:2013, валиден до 29.09.2021 г.; сертификат за 

внедрена система за управление на ИТ услугите, съответстваща на стандарт ISO 20000-1:2011, 

валиден до 29.09.2021 г. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: допуска участника „C&T България“ 

EООД, до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

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

ППЗОП: 

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

електронен носител; 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява и представлява от Петър Ангелов 

Зюмбилев, в качеството му на управители. Документът е подписан с електронен подпис от 

управителя. В еЕЕДОП е декларирана 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 персоналът и/или ръководният му състав разполага със 

следната професионална компетентност за изпълнение на поръчката определена професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката:  

Ръководител проект, притежаващ следните сертификати 

1.Project Management Overview (PMBOK® Guide Fifth Edition), дата на издаване: 

05.03.2014 г.; Издател на сертификата: Project Management Institute  

2. Project Management Process Groups (PMBOK® Guide Fifth Edition), дата на издаване: 

05.03.2014 г.; Издател на сертификата: Project Management Institute  

3.Integrated Initiation and Planning (PMBOK® Guide Fifth Edition), дата на издаване: 

06.03.2014 г.; Издател на сертификата: Project Management Institute 

4. Direct, Monitor, and Control Project Work (PMBOK® Guide Fifth Edition), Издател на 

сертификата: Project Management Institute  

5. Controlling Changes and Closing a Project (PMBOK® Guide Fifth Edition), дата на 

издаване: 10.03.2014 г.; Издател на сертификата: Project Management Institute  

6. Project Requirements and Defining Scope (PMBOK® Guide Fifth Edition), дата на 

издаване:11.03.2014 г.; Издател на сертификат: Project Management Institute  

7. Creating the Work Breakdown Structure (PMBOK® Guide Fifth Edition), дата на издаване: 

11.03.2014 г.; Издател на сертификат: Project Management Institute  

8. Monitoring and Controlling Project Scope (PMBOK® Guide Fifth Edition), дата на 

издаване: 13.03.2014 г.; Издател на сертификат: Project Management Institute  

9. Defining and Sequencing Project Activities (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на 

издаване: 17.03.2014 г.; Издател на сертификата: Project Management Institute  
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10. Estimating Activity Resources and Durations (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на 

издаване: 19.03.2014 г.; Издател на сертификата: Project Management Institute  

11. Planning Project Costs (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на издаване: 29.07.2015г.; 

Издател на сертификата: Project Management Institute 

12. Controlling Project Costs (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на издаване: 03.08.2015г. ; 

Издател на сертификата: Project Management Institute 13. Plan Quality Management (PMBOK® 

Guide Fifth Edition); дата на издаване: 14.08.2015 г.; Издател на сертификата: Project Management 

Institute  

14. Quality Assurance and Quality Control (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на издаване: 

17.08.2015 г. Издател на сертификата: Project Management Institute  

15. Planning Project Human Resources (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на издаване: 

19.08.2015 г.; Издател на сертификата: Project Management Institute  

16. Managing Project Human Resources (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на издаване: 

20.08.2015 г. Издател на сертификата: Project Management Institute  

17. Plan and Manage Project Communications (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на 

издаване: 20.08.2015 г.; Издател на сертификата: Project Management Institute  

18.Control Project Communications (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на издаване: 

21.08.2015 г.; Издател на сертификата: Project Management Institute  

19. Risk Management Planning (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на издаване: 24.08.2015 

г.; Издател на сертификата: Project Management Institute  

20. Identifying Project Risks (PMBOK® Guide Fifth Edition); дата на издаване: 24.08.2015 г. 

.; Издател на сертификата: Project Management Institute 

Посочени са два приключили проекта, в които е участвал като ръководител проект. 

Специалист, притежаващ сертификат за инсталация и поддръжка на предлаганата система, 

със сертификат, удостоверяващ, че лицето е: Sophos Certified Architect (Сертифициран от Sophos 

архитект). Сертификатът е издаден на 14.06.2017 г. от производителя на софтуера – Sophos. 

Двама специалисти, притежаващи сертификат Network Security Professional. 

Декларира, че притежава сертификати по стандарт ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 

20000-1:2011, издадени от TUV NORD CERT GmbH. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: допуска участника „АСАП“ ЕООД до 

следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

9. Комисията се събра за ново заседание на 16.04.2019 г. в програмно-редакционната 

сграда на БНР. Комисията заседава в състав: 

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

Членове: 1. Веса Божкова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

   2. Милен Митев – директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

 

10. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, 

които са доказали съответствието си с критериите за подбор, както следва: 

10.1. Оферта на „C&T България“ ЕООД 

Участникът предлага срок на доставка и въвеждане в експлоатация на системата 1 (един) 

календарен ден. Декларира, че ще изпълнява поръката за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. 
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При всяко отклонение от нормалната работа на системата, ще възстановява същата в срок от 72 

(седемдесет и два) часа. При необходимост и заявяване от страна на БНР да извършва сесии с 

отдалечен достъп и посещения на място на адреса на БНР във връзка с поддръжката на 

системата, като първите 2 (две) сесии с отдалечен достъп и 1 (едно) посещение на място са 

включени в цената за изпълнение на поръчката. 

Участникът прилага декларации за приемане на клаузите на проекта на договор и за срока 

на валидност на офертата. Прилага декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП. Прилага план за 

имплементация и инсталация и таблица за съответствие с минималните изисквания на 

възложителя. 

Посочва, че предложеният софтуер представлява пакет от продукти и изброява същите. 

Прилага оторизационно писмо от производителя на системата на английски език, 

придружено с превод на български език. 

Като провери приложените документи и информацията, налична на интернет страниците 

на производителя на предлаганата система, връзки към които са посочени от участника в таблица 

за съответствие с минималните изисквания на възложителя, комисията установи, че предлаганата 

система отговаря на поставените от възложителя изисквания в техническите спецификации, 

поради което взе следното решение: допуска участника „C&T България“ EООД, до следващия 

етап на процедурата – отваряне на ценовото предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

10.2. Оферта на „АСАП“ ЕООД 

Участникът предлага срок на доставка и въвеждане в експлоатация на системата 5 (пет) 

календарни дни. Декларира, че ще изпълнява поръката за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. 

При всяко отклонение от нормалната работа на системата, ще възстановява същата в срок от 72 

(седемдесет и два) часа. При необходимост и заявяване от страна на БНР да извършва сесии с 

отдалечен достъп и посещения на място на адреса на БНР във връзка с поддръжката на 

системата, като първите 72 (седемдесет и две) сесии с отдалечен достъп и 72 (седемдесет и две) 

посещения на място са включени в цената за изпълнение на поръчката. Посочва че ще изпълни 

поръчката чрез система Sophos Enduser Protection Web and Mail. 

Участникът прилага декларации за приемане на клаузите на проекта на договор и за срока 

на валидност на офертата. Прилага декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП. Прилага план за 

имплементация и инсталация, в който липсва график на планираните дейности. За нито една от 

изброените дейности не става ясно какво е предвиденото време за изпълнение. 

Участникът описва възможностите на софтуера като следва структурата на техническите 

спецификации за поръчката. 

Прилага оторизационно писмо от официален представител на производителя за 

територията на Република България. 

Прилага брошура с характеристики на предлагания продукт на английски език, 

придружена с превод на български език 

 

Като провери приложените документи и информацията, налична на интернет страниците 

на производителя на предлаганата система, комисията установи несъответствия между 

декларираните в техническото предложение на участника данни и тези, посочени от 

производителя и по-конкретно: 

Според информацията, публикувана от производителя, предложеният софтуер не покрива 

изискването за контрол, базиран на големина на файла. 



 

6 

 

 

Според информацията, публикувана от производителя, предложеният софтуер не покрива 

изискването за контролиране на периферни устройства, свързани чрез COM / Сериен порт 

Според информацията, публикувана от производителя, предложеният софтуер не покрива 

изискването да разполага с възможност за блокиране на трафика с възможност за пропускане при 

въвеждане на определена парола от страна на потребителя. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, председателят на комисията да изиска от участника 

разяснения относно описаните обстоятелства и доказателства, че предлаганият от продукт 

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации за поръчката. 

Комисията да се събере на ново заседание след получаване на разясненията. 

Решението е взето единодушно. 

 

11. Комисията се събра за ново заседание на 30.04.2019 г. в програмно-редакционната 

сграда на БНР. Комисията заседава в състав: 

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

Членове: 1. Веса Божкова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

   2. Милен Митев – директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

 

12. Комисията установи, че с писмо с рег. № 20-292/22.04.2019 г. от председателя на 

комисията са поискани разяснения от участника „АСАП“ ЕООД. В посочения в писмото срок, 

участникът е представил разяснения с вх. № ОП-02-34/25.04.2019 г. В същите твърди, че 

предлаганият от него софтуер покрива изискванията на възложителя, като посочва връзки към 

интернет страници на производителя. 

Като провери информацията, налична на интернет страниците на производителя на 

предлаганата система, връзки към които са посочени в дадените от участника разяснения, 

комисията установи следното: 

По отношение на изискването предлаганият софтуер да има възможност за контролиране 

на периферни устройства, свързани чрез COM / Сериен порт, на страницата, посочена от 

участника, производителят описва, че софтуерът има възможност да контролира периферни 

устройства, включително USB, FireWire, SATA and PCMIA интерфейси, без никъде да се посочва 

COM / Сериен порт. 

По отношение на изискването предлаганият софтуер да разполага с възможност за 

блокиране на трафика с възможност за пропускане при въвеждане на определена парола от 

страна на потребителя, на страницата, посочена от участника, производителят описва, че такава 

възможност има Sophos XG firewall, версия 17.5 или по-висока. Посочените характеристики не се 

отнасят до софтуера, чрез който участникът посочва, че ще изпълни поръчката, а именно Sophos 

Enduser Protection Web and Mail. 

 

С оглед на горното, комисията взе следното решение: на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от 

ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от процедурата. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката съгласно техническите спецификации. От техническото предложение и 

дадените от участника разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, 

няма данни предлаганият софтуер да покрива изискванията на възложителя да може да 

контролира периферни устройства, свързани чрез COM / Сериен порт и да разполага с 
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възможност за блокиране на трафика с възможност за пропускане при въвеждане на определена 

парола от страна на потребителя, посочени в техническите спецификации за поръчката. 

Участникът не е предостави подробен план за имплементация и инсталация на предложеното 

решение и продукт, каквото е изискването на възложителя, посочени в техническите 

спецификации. Предложеният от участника план включва само списък на извършваните 

дейности, някои от които са алтернативно посочени, без да се посочва предвиденото време за 

изпълнение на всяка от дейностите. Така предложените дейности представляват единствено 

списък, но не и подробен план за имплементация и инсталация на предложеното решение и 

продукт. 

Решението е взето единодушно. 

 

13. Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на допуснатия 

участник, съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП – „Оптимално съотношение качество/цена“ и съобразно методиката за оценка – част от 

документацията за участие в процедурата. 

 

13.1. Оценка на техническото предложение на „C&T България“ ЕООД 

13.1.1. Показател „Срок за инсталиране на системата” (С) с максимален брой точки – 100, 

който се формира по следната формула: 

C = (Cmin/Ci) х 100, където: 

Cmin – най-кратък предложен срок от всички участници; 

Ci – е предложеният срок от участника, чиято оферта се оценява. 

 

C = (1/1) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

 

14. След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното решение:  

Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на 

ценовото предложение на допуснатия участник. Отварянето да стане в срок от два работни дни 

след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-редакционната сграда на 

БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

15. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен на 30.04.2019 г. 

 

 

Комисия: 

 

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

 

 

Веса Божкова  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 

Милен Митев (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 
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