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П Р О Т О К О Л № 1 

по чл.54, ал. 7 от ППЗОП 

 

от заседанието на Комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на работно облекло, работни обувки 

и лични предпазни средства на работниците и служителите в БНР по обособени позиции: 

обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на стоките и 

услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни 

средства, работно облекло и обувки“ 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-281/24.10.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 24.10.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“ 

Членове: 1. Десислава Варадинова - счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

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

 

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. „Бултекс 99“ ЕООД, вх. № ОП-02-95/23.10.2018 г., 08:30 ч. 

2. „Тих Труд“ ЕООД, вх. № ОП-02-96/23.10.2018 г., 11:30 ч. 

3. „Паладиум“ ЕООД, вх. № ОП-02-97/23.10.2018 г., 11:35 ч. 

4. „Олимп предпазни екипировки" ЕООД, вх. № ОП-02-98/23.10.2018 г., 16:25 ч. 

5. „Ташев Сейфти Продуктс” ЕООД, вх. № ОП-02-99/23.10.2018 г., 16:30 ч. 

 

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 не присъстваха представители на участниците. 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

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

 

1. Оферта на „Бултекс 99“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката, комисията оповести нейното съдържание, 

както следва: опис на представените документи; ЕЕДОП на електронен носител – CD; ЕЕДОП на 

хартиен носител, сертификат, удостоверяващ че участникът е внедрил и прилага система за 

управление на качеството; референция за изпълнена доставка, сходна с предмета на 

поръчката; 2 броя декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП; техническо предложение за участие 

в обществената поръчка по обособена позиция № 2; декларация за приемане на клаузите на 
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проекта на договор; декларация за срок на валидност на офертата; опис на приложените 

мостри за участие в процедурата. 

Комисията установи наличие на 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“. 

 

2. Оферта на „Тих Труд“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката, комисията оповести нейното съдържание, 

както следва: опис на представените документи; ЕЕДОП на електронен носител – CD; 

техническо предложение за участие в обществената поръчка по обособена позиция № 1; 

декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; декларация за срок на валидност 

на офертата; декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП; декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

относно информация, която трябва да се счита за конфиденциална във връзка с наличието на 

търговска тайна; сертификат, удостоверяващ че участникът е внедрил и прилага система за 

управление на качеството; удостоверение за регистрация от Агенцията за хората с увреждания, 

относно обстоятелството, че участникът е вписан в регистъра на специализираните предприятия 

и кооперации на хора с увреждания; референция за изпълнена доставка, сходна с предмета 

на поръчката. 

Комисията установи наличие на 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“. 

 

3. Оферта на „Паладиум“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката, комисията оповести нейното съдържание, 

както следва: опис на представените документи; ЕЕДОП на електронен носител – CD; 

техническо предложение за участие в обществената поръчка по обособена позиция № 2; 

декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; декларация за срок на валидност 

на офертата; декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП; декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

относно информация, която трябва да се счита за конфиденциална във връзка с наличието на 

търговска тайна; сертификат, удостоверяващ че участникът е внедрил и прилага система за 

управление на качеството; удостоверение за изпълнена доставка, сходна с предмета на 

поръчката. 

Комисията установи наличие на 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“. 

 

4. Оферта на „Олимп предпазни екипировки" ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката, комисията оповести нейното съдържание, 

както следва: опис на представените документи; ЕЕДОП на електронен носител – CD; 

техническо предложение за участие в обществената поръчка по обособена позиция № 2; 

декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; декларация за срок на валидност 

на офертата; проект на договора за възлагане на обществена поръчка; декларации по чл. 59, 

ал. 1, т. 3 от ЗМИП; декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП относно информация, която трябва да се 
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счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна; удостоверения за 

изпълнени доставки, сходни с предмета на поръчката; сертификати, удостоверяващи че 

участникът е внедрил и прилага система за управление на качеството. 

Комисията установи наличие на 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“. 

 

5. Оферта на „Ташев Сейфти Продуктс” ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката, комисията оповести нейното съдържание, 

както следва: ЕЕДОП на електронен носител – CD; сертификат, удостоверяващ че участникът е 

внедрил и прилага система за управление на качеството; удостоверение за регистрация от 

Агенцията за хората с увреждания, относно обстоятелството, че участникът е вписан в регистъра 

на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания; удостоверения за 

изпълнени доставки, сходни с предмета на поръчката; техническо предложение за участие в 

обществената поръчка по обособена позиция № 1; декларация за приемане на клаузите на 

проекта на договор; декларация за срок на валидност на офертата; проект на договора за 

възлагане на обществена поръчка; декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП; декларация по чл. 

102, ал. 1 от ЗОП относно информация, която трябва да се счита за конфиденциална във връзка 

с наличието на търговска тайна; 

Комисията установи наличие на 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. 

 

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: 

 

1. Участникът „Бултекс 99“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от управител и прокурист. 

Приложеният към офертата ЕЕДОП предоставен на компактдиск, е подписан с квалифицирани 

електронни подписи от управителя Стефан Башев и прокуриста Деляна Атанасова. 

Извършената от комисията проверка установи, че в ЕЕДОП 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 следните доставки, сходни с предмета 

на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата: „Доставка на работно облекло, обувки и лични предпазни средства“, с получател 

„Жизатекс“ ООД, изпълнена между 10.01.2017 г. и 10.01.2018 г. на стойност 92 500 лева. 

Декларира, че притежава валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на стандартите за 

управление на качество EN ISO 9001:2015 с обхват: Производство на работно облекло. Търговия 

с работно облекло, лични предпазни средства и тъкани. 
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Предвид горното, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с 

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

Допуска участника до следващия етап на процедурата – разглеждане на мострите, 

предоставени за проверка на съответствието на оферираните стоки с техническата 

спецификация. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Тих Труд“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

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

управител. Приложеният към офертата ЕЕДОП, предоставен на компактдиск, е подписан с 

квалифициран електронен подпис от управителя Гаврил Гаврилов. Участникът декларира, че е 

специализирано предприятие на хора с увреждания, с 67 % работници с увреждания или в 

неравностойно положение. Комисията извърши проверка в Регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за хората с увреждания и 

установи, че участникът е вписан с регистрационен номер № 39 през 2005 г. Комисията извърши 

проверка и установи, че в ЕЕДОП 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 следните доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата: Доставка на работно 

облекло и лични предпазни средства с получател „Палтекс“ ЕООД, изпълнена между 15.11.2016 

г. и 15.11.2017 г. на стойност 134 570 лв. Декларира, че притежава валиден сертификат, 

удостоверяващ прилагането на стандартите за управление на качество. 

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

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

Допуска участника до следващия етап на процедурата – разглеждане на мострите, 

предоставени за проверка на съответствието на оферираните стоки с техническата 

спецификация. 

Решението е взето единодушно. 

 

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

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

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

управител. Приложеният към офертата ЕЕДОП предоставен на компактдиск, е подписан с 

квалифициран електронен подпис от управителя Венцислав Пасков. Извършената от комисията 

проверка установи, че в ЕЕДОП 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 следните доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата: Доставка на 

диелектрични ръкавици, боти, ботуши, диелектрични килимчета, ръкавици, спасителни колани, 

антифони каски, маски, филтри с получател „Дия Газ“ ООД, изпълнена между 04.01.2016 г. и 

04.01.2017 г., на стойност 128 268 лв. Декларира, че притежава валиден сертификат, 

удостоверяващ прилагането на стандартите за управление на качество. 

Предвид горното, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с 
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поставените от възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: 

Допуска участника до следващия етап на процедурата – разглеждане на мострите, 

предоставени за проверка на съответствието на оферираните стоки с техническата 

спецификация. 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Участникът „Олимп предпазни екипировки" ЕООД е представил следните документи 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от управител. Приложеният към 

офертата ЕЕДОП предоставен на компактдиск, е подписан с квалифициран електронен 

подпис от управителя Борил Ташев. Извършената от комисията проверка установи, че в ЕЕДОП, 

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 следните 

доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано 

от датата на подаване на офертата: „Доставка на работно облекло, униформено облекло, 

работни обувки и лични предпазни средства“, с получател Тракийски университет - Стара 

Загора, изпълнена между 22.06.2016 г. до 22.06.2017 г., на стойност 51 000 лв. Декларира, че 

притежава валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на стандартите за управление на 

качество. 

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

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

Допуска участника до следващия етап на процедурата – разглеждане на мострите, 

предоставени за проверка на съответствието на оферираните стоки с техническата 

спецификация. 

Решението е взето единодушно. 

 

5. Участникът „Ташев Сейфти Продуктс” ЕООД е представил следните документи по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от управител. Приложеният към 

офертата ЕЕДОП предоставен на компактдиск, е подписан с квалифициран електронен 

подпис от управителя Йордан Ташев. Участникът декларира, че е специализирано предприятие 

на хора с увреждания, с 83 % работници с увреждания или в неравностойно положение. 

Комисията извърши проверка в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 

и за хора с увреждания към Агенция за хората с увреждания и установи, че участникът е вписан 

с регистрационен номер № 243 през 2015 г. Комисията извърши проверка и установи, че в 

ЕЕДОП 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 

следните доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаване на офертата: „Доставка на работно облекло за КЗ - гащеризони, 

бонета, ръкавици и чорапи“, с получател „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, изпълнена между 08.09.2015 г. до 

07.09.2016 г., на стойност 189 737.64 лв.; „Доставка на сигнални елеци със светлоотразителни 

ленти-3000 броя“, с получател „БДЖ - Пътнически превози“ ООД, изпълнена между 03.10.2017 г. 

до 12.12.2017 г., на стойност 29 850.00 лв.; „Доставка на лични предпазни средства и/или защитни 
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работни облекла, текстилни изделия и аксесоари“, с получател „Биовет“ АД, между 25.05.2016 

г. до 27.05.2016 г., на стойност  21 248.00 лв. Декларира, че притежава валиден сертификат за 

прилагане на стандартите за управление на качество. 

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

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

Допуска участника до следващия етап на процедурата – разглеждане на мострите, 

предоставени за проверка на съответствието на оферираните стоки с техническата 

спецификация. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 02.11.2018 г. 

 

 

Комисия:  

 

Георги Ников:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Варадинова:  (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


