
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

 

гр. София, ул. „Съборна” 1 
www.tourism.government.bg 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 

за отваряне и разглеждане на офертите, подадени в Системата за електронно 

възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки (ЦОП) в 

отговор на Покана с изх. № Т-91-00-50/14.06.2018 г. за участие във вътрешен 

конкурентен избор (мини-процедура) № 0866 в СЕВОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на 

туризма”, на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП и Раздел III от сключено от Централния 

орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение № СПОР-

2/14.02.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с горепосочения 

предмет 

На 26.06.2018 г., в 11:00 часа, в стая № 32, в сградата на Министерство на 

туризма в гр. София, ул. „Съборна” № 1, се състоя публично заседание на комисия, 

назначена със Заповед Т-РД-28-13/26.06.2018 г., подписана от Красимира Нечева - 

главен секретар на Министерство на туризма и упълномощен възложител съгласно 

Заповед № Т-РД-16-187/09.05.2017 г. на министъра на туризма, със задача да отвори, 

разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в горепосочената обществена 

поръчка, в съответствие с изискванията на рамковото споразумение и поканата, 

приложенията и образците към нея. 

Комисията беше в състав от определените в заповедта основни членове: 

         Председател:  

          Даниела Цанова – старши юрисконсулт, отдел „Правни дейности и обществени 

поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ 

 

Заличени данни на 
осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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Членове:  

Мария Йочева – главен експерт, дирекция „Връзки с обществеността и 

протокол“ 

Юлиян Миланов – старши експерт, дирекция „Международно сътрудничество и 

инвестиции в областта на туризма“ 

В стаята не присъстваха представители на участници и на средства за масово 

осведомяване. 

След като председателят на комисията установи, че има кворум, откри 

публичното заседание по отваряне на офертите, като прочете заповедта за назначаване 

на комисията. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Въз основа на генерирания в СЕВОП на ЦОП регистър на получените оферти, 

видим, считано от 00:00 ч. на 26.06.2018 г., комисията потвърди, че в срока за подаване 

на оферти до 23:59 ч. на 25.06.2018 г. са постъпили пет оферти от петима от 

потенциалните изпълнители по рамковото споразумение, както следва: 

1. Оферта № 1 на участник „Митра Транслейшънс“ ООД, подадена на 

21.06.2018 г. в 17:02:53 ч. (системно време) в СЕВОП; 

2. Оферта № 2 на участник „Теза“ ООД , подадена на 22.06.2018 г. в 12:46:32 ч. 

(системно време) в СЕВОП; 

3. Оферта № 3 на участник „ЕВРО – АЛИАНС“ ООД, подадена на 25.06.2018 г. 

в 15:39:06 ч. (системно време) в СЕВОП; 

4. Оферта № 4 на участник „Интерланг“ ЕООД, подадена на 25.06.2018 г. в 

16:28:32 ч. (системно време) в СЕВОП; 

5. Оферта № 5 на участник Преводаческа агенция „Софита“ ООД, подадена на 

25.06.2018 г. в 19:25:25 ч. (системно време) в СЕВОП; 

Потенциалният изпълнител „Лозанова – 48“ ООД не е подал оферта, с което 

същият не е изпълнил свое задължение, съгласно чл. 10, т. 1 от сключеното от 

Централния орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение 

№ СПОР-2/14.02.2018 г. Във връзка с това и на основание чл. 6, ал. 1, т. 8 от ПМС № 

Заличени данни на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени данни на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД
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385/30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите 

на органите на изпълнителната власт, комисията ще предложи на възложителя да 

изпрати писмо, с което да уведоми ЦОП за неизпълненото задължение. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 

установи следното: 

1. Оферта № 1 на участник „Митра Транслейшънс“ ООД, ЕИК 103913291, има 

следното съдържание: 

1.1. „Изисквания“: участникът декларира съответствие с изискванията на 

възложителя и е приложил следните документи: 

1.1.1. Файл „Образец- Диляна signed.pdf”, съдържащ попълнен и подписан с 

електронен подпис Образец № 2 към поканата на възложителя на декларация за 

отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 

1.1.2. Файл „Образец- Мина signed.pdf”, съдържащ попълнен и подписан с 

електронен подпис Образец № 2 към поканата на възложителя на декларация за 

отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 

1.2. „Техническа оферта“: Техническо предложение със статус „попълнено“, с 

маркиран отговор „Да“. Тримата членове на комисията разпечатаха техническото 

предложение и подписаха всяка страница от него. 

2. Оферта № 2 на участник „Теза“ ООД, ЕИК 030272497, има следното видимо 

съдържание: 

2.1. „Изисквания“: участникът декларира съответствие с изискванията на 

възложителя и е приложил следния документ: 

2.1.1. Файл „Декларация_чл.57_ал.1_т.7_З..._signed.doc.p7m”, съдържащ 

попълнен и подписан с електронен подпис Образец № 2 към поканата на възложителя 

на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, 

непопълнен и неподписан; 

2.2.  „Техническа оферта“: Техническо предложение със статус „попълнено“, с 

маркиран отговор „Да“. Тримата членове на комисията разпечатаха техническото 

предложение и подписаха всяка страница от него. 

3. Оферта № 3 на участник „ЕВРО – АЛИАНС“ ООД, ЕИК 115302753: 

https://sevop.minfin.bg/doc/5db0fb8a-e7ab-402d-9956-12c7571cf752/%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86-%20%d0%94%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0%20signed.pdf
https://sevop.minfin.bg/doc/5fea7891-527f-4469-918e-991d178463d6/%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86-%20%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20signed.pdf
https://sevop.minfin.bg/doc/6feac032-9337-425e-b089-e2bb9c035272/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d1%87%d0%bb.57_%d0%b0%d0%bb.1_%d1%82.7_%d0%97....p7m
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3.1. „Изисквания“: участникът декларира съответствие с изискванията на 

възложителя и е приложил следния документ: 

3.1.1. Файл „Декларация_чл.54_ал.1_т.7_ЗОП_Образец_2_scan_ustni_signed.pdf”, 

съдържащ попълнен и подписан с електронен подпис Образец № 2 към поканата на 

възложителя на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП; 

3.2.  „Техническа оферта“: Техническо предложение със статус „попълнено“, с 

маркиран отговор „Да“. Тримата членове на комисията разпечатаха техническото 

предложение и подписаха всяка страница от него. 

4. Оферта № 4 на участник „Интерланг“ ЕООД, ЕИК 121162565, има следното 

видимо съдържание: 

4.1. „Изисквания“: участникът декларира съответствие с изискванията на 

възложителя и е приложил следните документи: 

4.1.1. Файл „Декларация_чл.57_ал.1_т.7_ЗОП_Образец_2_Ани 

Александрова.pdf.p7s”, съдържащ попълнен и подписан с електронен подпис Образец 

№ 2 към поканата на възложителя на декларация за отсъствие на основание за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 

4.1.2. Файл „Декларация_чл.57_ал.1_т.7_ЗОП_Образец_2_Дария 

Хаджидимитрова.pdf.p7s”, съдържащ попълнен и подписан с електронен подпис 

Образец № 2 към поканата на възложителя на декларация за отсъствие на основание за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 

4.2. „Техническа оферта“: Техническо предложение със статус „попълнено“, с 

маркиран отговор „Да“. Тримата членове на комисията разпечатаха техническото 

предложение и подписаха всяка страница от него. 

5. Оферта № 5 на участник Преводаческа агенция „Софита“ ООД, ЕИК 

121105240, има следното видимо съдържание: 

5.1. „Изисквания“: участникът декларира съответствие с изискванията на 

възложителя и е приложил следните документи: 

https://sevop.minfin.bg/doc/6e691f22-755d-4fa7-ae7c-97704052a090/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d1%87%d0%bb.54_%d0%b0%d0%bb.1_%d1%82.7_%d0%97....pdf
https://sevop.minfin.bg/doc/567de49d-0ee0-47cb-90e8-2cff1e27813f/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d1%87%d0%bb.57_%d0%b0%d0%bb.1_%d1%82.7_%d0%97....p7s
https://sevop.minfin.bg/doc/567de49d-0ee0-47cb-90e8-2cff1e27813f/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d1%87%d0%bb.57_%d0%b0%d0%bb.1_%d1%82.7_%d0%97....p7s
https://sevop.minfin.bg/doc/a8a96d66-75b9-4607-941b-715eb237fd27/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d1%87%d0%bb.57_%d0%b0%d0%bb.1_%d1%82.7_%d0%97....p7s
https://sevop.minfin.bg/doc/a8a96d66-75b9-4607-941b-715eb237fd27/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d1%87%d0%bb.57_%d0%b0%d0%bb.1_%d1%82.7_%d0%97....p7s
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5.1.1. Файл „Декларация_чл.57_ал.1_т.7_ЗОП_Образец_2.pdf”, Образец № 2 към 

поканата на възложителя на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по 

чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, неподписан с електронен подпис; 

5.2.  „Техническа оферта“: Техническо предложение със статус „попълнено“, с 

маркиран отговор „Да“. Тримата членове на комисията разпечатаха техническото 

предложение и подписаха всяка страница от него. 

След извършване на горепосочените действия публичното заседание на 

комисията приключи в 11:10 ч. 

През периода 26.06.2018 г. – 29.06.2018 г. в сградата на Министерство на 

туризма, комисията в горепосочения състав продължи своята работа в закрити 

заседания. 

Съгласно чл. 54, ал. 7 във връзка с чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, комисията пристъпи 

към разглеждане на документите на петимата участници в мини-процедурата за 

съответствие с изискванията, поставени от възложителя, както следва: 

1. По отношение на Оферта № 1 на участник „Митра Транслейшънс“ ООД, ЕИК 

103913291, комисията установи следното: 

 Комисията разгледа документите, представени в СЕВОП, за съответствие с 

изискванията, поставени от възложителя. По посочената информация беше извършена 

проверка в интернет страницата на Търговския регистър за регистрацията на 

дружеството, участник в обществената поръчка. 

 Офертата на участника е подписана електронно от Диляна Илиева, в качеството 

й на управител на участника. Във Въпросник, група 1.1.1. „Прикачени документи“ 

участникът е представил попълнени и подписани с електронен подпис Образец № 2 

към поканата на възложителя на Декларация за отсъствие на основание за отстраняване 

по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – 2 броя. 

  Комисията заключи, че участникът е представил необходимата информация, 

която съответства на поставените от възложителя изисквания. 

2. По отношение на Оферта № 2 на участник „Теза“ ООД, ЕИК 030272497, 

комисията установи следното: 

https://sevop.minfin.bg/doc/24ea6c01-a3eb-4f4d-997e-c7c4d9e562de/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d1%87%d0%bb.57_%d0%b0%d0%bb.1_%d1%82.7_%d0%97....pdf
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 Комисията разгледа документите, представени в СЕВОП, за съответствие с 

изискванията, поставени от възложителя. По посочената информация беше извършена 

проверка в интернет страницата на Търговския регистър за регистрацията на 

дружеството, участник в обществената поръчка. 

 Офертата на участника е подписана електронно от Янко Илиев, в качеството му 

на управител на участника. Във Въпросник, група 1.1.1. „Прикачени документи“ 

участникът е представил попълнен и подписан с електронен подпис Образец № 2 към 

поканата на възложителя на Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по 

чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

  Комисията заключи, че участникът е представил необходимата информация, 

която съответства на поставените от възложителя изисквания. 

3. По отношение на Оферта № 3 на участник „ЕВРО – АЛИАНС“ ООД, ЕИК 

115302753, комисията установи следното: 

 Комисията разгледа документите, представени в СЕВОП, за съответствие с 

изискванията, поставени от възложителя. По посочената информация беше извършена 

проверка в интернет страницата на Търговския регистър за регистрацията на 

дружеството, участник в обществената поръчка. 

 Офертата на участника е подписана електронно от Стела Коева, в качеството й 

на управител на участника. Във Въпросник, група 1.1.1. „Прикачени документи“ 

участникът е представил попълнен и подписан с електронен подпис Образец № 2 към 

поканата на възложителя на Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по 

чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

  Комисията заключи, че участникът е представил необходимата информация, 

която съответства на поставените от възложителя изисквания. 

4. По отношение на Оферта № 4 на участник „Интерланг“ ЕООД, ЕИК 

121162565, комисията установи следното: 

 Комисията разгледа документите, представени в СЕВОП, за съответствие с 

изискванията, поставени от възложителя. По посочената информация беше извършена 

проверка в интернет страницата на Търговския регистър за регистрацията на 

дружеството, участник в обществената поръчка. 
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 Офертата на участника е подписана електронно от Ани Александрова, в 

качеството й на управител на участника. Във Въпросник, група 1.1.1. „Прикачени 

документи“ участникът е представил попълнени и подписани с електронен подпис 

Образец № 2 към поканата на възложителя на Декларация за отсъствие на основание за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – 2 броя. 

  Комисията заключи, че участникът е представил необходимата информация, 

която съответства на поставените от възложителя изисквания. 

5. По отношение на Оферта № 5 на участник „Преводаческа агенция „Софита“ 

ООД, ЕИК 121105240, комисията установи следното: 

 Комисията разгледа документите, представени в СЕВОП, за съответствие с 

изискванията, поставени от възложителя. По посочената информация беше извършена 

проверка в интернет страницата на Търговския регистър за регистрацията на 

дружеството, участник в обществената поръчка. 

 Офертата на участника е подписана електронно от Рамона Стоянова, в 

качеството й на управител на участника. Във Въпросник, група 1.1.1. „Прикачени 

документи“ участникът е представил попълнен, но неподписан с електронен подпис 

файл на Образец № 2 към поканата на възложителя. Липсва подписан с електронен 

подпис Образец № 2 към поканата на възложителя на Декларация за отсъствие на 

основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

Съгласно указанията, дадени в т. 5 „Изисквания към офертата“ от поканата на 

възложителя, „Съгласно чл. 5, ал. 4 от Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г., 

индивидуалният възложител – Министерство на туризма поставя изискване за 

деклариране отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП в провеждания 

вътрешен конкурентен избор. Изпълнителите по рамковото споразумение следва да 

декларират отсъствие на обстоятелства по  чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез попълване и 

прилагане към офертата на декларация/и, съгласно Образец № 2 – приложение към 

настоящата покана, подписана/и от всички лица, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, чл. 40 и 

чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, с квалифициран/и електронен/и подпис/и в СЕВОП и/или в 

оригинал на хартиен носител“.  

 Комисията заключи, че участникът не е представил необходимата информация, 

която съответства на поставените от възложителя изисквания. 
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 Предвид гореизложеното, участникът следва в срок до 5 (пет) работни дни 

от получаване на настоящия протокол да удостовери липсата на обстоятелства по  

чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, като прикачи в СЕВОП към отговора на електронното 

съобщение, с което ще бъде изпратен настоящият протокол, Декларация по 

образец (Образец № 2), подписана/и от всички лица, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, 

чл. 40 и чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, с квалифициран/и електронен/и подпис/и в 

СЕВОП и/или представи същата в оригинал на хартиен носител в Деловодството 

на Министерство на туризма. 

  С оглед изложените по-горе констатации относно извършената проверка за 

съответствието на представените документи и информация с изискванията на 

възложителя, посочени в поканата, на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, 

настоящият протокол следва да се изпрати на всички участници в обществената 

поръчка, като участникът по отношение на който е констатирана непълнота, липса или 

несъответствие, следва в срок до 5 (пет) работни дни (т.е. до края на деня на (23:59 ч.) 

06.07.2018 г. в СЕВОП или до 17:30 ч. в Деловодството на Министерство на туризма 

(на хартиен носител)), считано от получаването му, да представи на комисията 

Декларация по образец (Образец № 2), като същата е необходимо да се прикачи в 

СЕВОП към отговора на електронното съобщение, с което ще бъде изпратен 

настоящият протокол и/или да се представи в оригинал на хартиен носител в 

Деловодството на Министерство на туризма. 

 В случай че документите са на хартиен носител, същия/те се представя/т в 

запечатан непрозрачен плик, на който се изписва наименованието на настоящата 

обществена поръчка и участника. Пликът се предава най-късно до 17:30 ч. на 

06.07.2018 г. в Деловодството на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ 

№ 1 . 

 На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол ще се публикува в 

Профила на купувача на Министерство на туризма, като в същия ден ще се изпрати до 

всички участници в процедурата. 

 Настоящият протокол се състави на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на 

29.06.2018 г. 

 След извършване на описаните действия Комисията приключи своята работа на 

този етап от процедурата. 
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