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П Р О Т О К О Л  № 1 

 
Днес, 29.05.2020г, в 10:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. 

Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, заседателна зала на НПД, се проведе заседание на Комисия, 

назначена със Заповед № Рзз-1671/29.05.2020г на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. 

Пловдив за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в открита процедура по 

ЗОП с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи 

за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив,  открита с Решение Р33-1366 от дата 

17.03.2020 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски”, уникален номер в РОП 00858-2020-0002. 

 

На основание Глава пета, раздел VIII  от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № Рзз-

1671/29.05.2020г. на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Комисията в състав:  

 

Председател: Петко Тодоров Стайков – експерт АСОД 

Членове:  

                        1. Иванка Андреева Андреева – юрист към ФНИ 

                                  2. Полина Иванова Джамбова-Златарева – експерт НПД 

                       3. Лиляна Велиянова Шаламанова – експерт ЗОП 

                       4. Дора Неделчева Такева – счетоводител НПД 

 
започна работата си на публично заседание.  

I. Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № Рзз-1671/29.05.2020г. 

на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, съобщи имената и длъжностите на 

членовете на комисията и срока за приключване на работата. От деловодството на възложителя 

бяха предадени на Председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП постъпилите 6 

(шест) броя оферти за участие в процедурата. Председателят на комисията уведоми членовете й, че 

в срок са постъпили следните оферти: 

 

1. Оферта вх. № 28.00-112/22.05.2020г, 13:25 часа на „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД; 

2. Оферта вх. № 28.00-115/26.05.2020г, 09:37 часа на „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД; 

3. Оферта вх. № 28.00-119/26.05.2020г, 11:28 часа на „ТРАНС КО 04“ ЕООД; 

4. Оферта вх. № 28.00-133/28.05.2020г, 13:28 часа на  „ТОНЕР СЪПОРТ“ ООД; 

5. Оферта вх. № 28.00-135/28.05.2020г, 15:12 часа на „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД; 

6. Оферта вх. № 28.00-136/28.05.2020г, 15:43 часа на „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД. 

 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на чл. 

51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На проведеното публично заседание не присъстват представители на участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

 

II. В изпълнение на чл.54, ал.3 от ППЗОП Председателят на комисията пристъпи към 

отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието им: 
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1. Оферта вх. № 28.00-112/22.05.2020г, 13:25 часа на „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД; 

 

            Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособена 

позиция № 1 и № 2.  

Участникът е представил опис на документите в офертата, Техническо предложение за 

двете обособени позиции, както и два броя  непрозрачни и запечатани пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за всяка обособена позиция. На електронен носител е представен 

ЕЕДОП. Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и 

провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП 

трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

всяка страница от  техническите предложения на участника.  

 

2. Оферта вх. № 28.00-115/26.05.2020г, 09:37 часа на „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД; 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 

2.  

Участникът е представил опис на документите в офертата, Техническо предложение за 

обособената позиция, за която кандидатства, както и един брояй непрозрачен и запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособената позиция. На електронен носител е 

представен ЕЕДОП. Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на участника.  

 

3. Оферта вх. № 28.00-119/26.05.2020г, 11:28 часа на „ТРАНС КО 04“ ЕООД; 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 1 

и № 2.  

Участникът е представил опис на документите в офертата, Техническо предложение по 

всяка от обособените позиции, за които кандидатства, както и два броя непрозрачни и запечатни 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. На електронен носител е представен ЕЕДОП. 

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима 

от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка 

страница от  техническите предложения на участника.  

 

 

4. Оферта вх. № 28.00-133/28.05.2020г, 13:28 часа на  „ТОНЕР СЪПОРТ“ ООД; 

 

 Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка. Участникът е представил оферта за обособени позиции № 2. 

Участникът е представил папка, включваща списък на представените документи, 

Техническо предложение за позицията, свидетелство за съдимост на лицето Огнян Събчев, 

декларация по чл.102 от ЗОП, както и един брой непрозрачен и запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Председателят на 

комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с 

описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  

техническото предложение на участника.  

 

 

 

 



 

5. Оферта вх. № 28.00-135/28.05.2020г, 15:12 часа на „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД; 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 1 

и № 2.  

Участникът е представил опис на представените документите в офертата, Техническо 

предложение за всяка обособена позиция, както и два броя непрозрачни и запечатани пликове с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции. На електронен носител е 

представен ЕЕДОП. Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и всяка страница от  техническите предложения на участника.  

 

6. Оферта вх. № 28.00-136/28.05.2020г, 15:43 часа на „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД. 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 1 

и № 2.  

Участникът е представил опис на представените документи, Техническо предложение за 

всяка обособена позиция, както и два броя непрозрачни и запечатани пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции. На електронен носител е 

представен ЕЕДОП за всяка от двете обособени позиции. Председателят на комисията оповести 

документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 

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

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от техническите 

предложения на участника.  

 

С извършването на тези действия, в 10:35 часа приключи публичната част от работата на 

комисията . 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа представените от 

участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП,  съдържащи се в офертите.  

 

 

IІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

В съответствие и с изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията 

продължи работата си на закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на представените 

документи по чл. 39, ал. 2 от ПППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. За нуждите на проверката комисията извърши 

справки в Търговския регистър към АВ, относно вписаните обстоятелства за участниците. 

Комисията разгледа подробно представените от участниците ЕЕДОП, декларираните в тях 

обстоятелства и относимостта им с изискванията за лично състояние и критерии за подбор.  

За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на комисията 

наличието и редовността на представените документи, като резултатите от проверката са, както 

следва: 

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

 

1. Участник „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД; 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител за 

обособените позиции. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис 

от едно лице. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалото ЕЕДОП лице е 

управителят на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 



от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно 

личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на 

това основание.  

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „ВТ-ТРЕЙД“ ООД не е налице липса, непълнота или 

несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира 

съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние, поради което 

участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 1 

и № 2. 

 

2. Участник „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител. 

Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от две лица. От 

справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите документа лица са управителите на 

дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 

от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на 

участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание.  

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД не е налице липса, непълнота 

или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира 

съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние, поради което 

участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 

2. 

 

3. Участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител. 

Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от едно лице. От 

справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалото документа лице е управителят на 

дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 

от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на 

участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание.  

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „ТРАНС КО 04“ ЕООД не е налице липса, непълнота или 

несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира 

съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние, поради което 

участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 1 

и № 2. 

 

4. Участник „ТОНЕР СЪПОРТ“ ООД 

 

Участникът е представил списък с представени документи, с приложен към него ЕЕДОП на 

електронен носител. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от 

две лица. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите документа лица са 

управителите на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  

от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. За пълнота, следва да се отбележи, че представеният ЕЕДОП е 

подписан с валиден елекронен подпис два пъти от страна на единия от управителите на 

дружеството. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние 

на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание.  

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „ТОНЕР СЪПОРТ“ ООД не е налице липса, непълнота 

или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира 

съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние, поради което 

участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 

2. 

 

 



5. Участник „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител за всяка 

обособена позиция поотделно. Комисията констатира, че са представени общо пет броя ЕЕДОП, 

като всеки от тях е подписан с валиден електронен подпис от представител на дружеството. От 

справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите ЕЕДОП лица са съдружниците на 

дружеството, двама от които и управители на същото, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, 

вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана 

информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване 

от процедурата на това основание.  

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД не е налице липса, 

непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се 

констатира съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние, 

поради което участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от 

ППЗОП по ОП № 1 и № 2. 

 

6. Участник „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него два броя ЕЕДОП на електронен 

носител за всяка обособена позиция, за която участва.  

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

констатира следните непълноти, като на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва 

изчерпателно, както следва: 

Комисията констатира, че представеният ЕЕДОП за обособена позиция № 1 е подписан с 

валиден електронен подпис единствено от едно лице. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се 

установи, че подписалото документа лице е член на Съвета на директорите на дружеството, но не и 

негов представител. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното 

състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. 

Комисията констатира, че представеният ЕЕДОП за обособена позиция № 2 е с наименование 

„ЕЕДОП ОП2_signed-Shortcut” , като няма осигурен достъп до същия, поради което Комисията 

няма възможност да направи съответните констатации, досежно декларираната информация 

относно личностното състояние на участника и липсата/наличието на основания за отстраняване от 

процедурата 

 Ето защо, на осн. чл 54, ал.8 ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП за 

всяка от обособените позиции, за които е подал оферта, с декларирани данни, подписан от 

законния представител на дружеството и/или от тримата членове на Съвета на директорите 

на акционерното дружество, единият от които е представляващият. Участникът следва да 

представи ЕЕДОП за двете обособени позции на електронен носител във валиден формат, с 

възможност за достъп до декларираните в него данни.  

Комисията, указва на участника, че отстраняването на установеното  несъответствие 

следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол. 

 

 

Въз основа на горното, комисията единодушно взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол да се изпрати до всички 

участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача, с оглед запознаване с 

констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор. 

Комисията възлага на председателя й да организира публикуването на протокола в профила 

на купувача, както и подготвянето и изпращането на придружителни писма до участниците, ведно 

с копие от протокола. Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците 

адреси за кореспонденция.   



Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на получаването 

на допълнително представените на комисията документи. Комисията възлага на председателя да 

свика следващото заседание след получаване на представените документи и/или изтичането на 

срока за представянето им, видно от доказателствата за получаване на протокола. 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

29.05.2020 г., както следва: 

 

 

 

Председател: Петко Тодоров Стайков ........................................ 
Членове:  

                        1. Иванка Андреева Андреева .............................. 

                                  2. Полина Иванова Джамбова-Златарева .............................. 

                       3. Лиляна Велиянова Шаламанова ........................................ 

                       4. Дора Неделчева Такева ..................................................... 

 

       

Подписите са  заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.     

 

 

 

 

 

 

 


