
                             

                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                       Министерство на туризма  

                         

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

 

                                                              П Р О Т О К О Л  № 1 

 

 

от работата на комисия, назначена със Заповед № T-РД-28-15/13.07.2018 г. на министъра  

на туризма за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена 

поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с Обява по реда на чл. 20, ал. 3, 

т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изготвяне на актуален 

фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени 

на концесия“,  публикувана в раздел „Профил на купувача” на официалната интернет 

страница на Министерство на туризма и публикувана кратка „Информация за 

публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, 

ал. 3 от ЗОП, под № Т-РД-27-84/28.06.2018 г. и публикувана информация за  удължаване 

на първоначалния срок за получаване на оферти под № Т-РД-27-86/09.07.2018 г.   

  

 I.  Публично заседание на назначената комисия за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите за участие в обществената поръчка:   

  

На 13.06.2018 г., 1430 часа, в административната сграда на Министерство на 

туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна” № 1, заседателна зала на първия етаж, 

съгласно Съобщение с изх. Т-92-00-633/09.07.2018 г.  публикувано на основание чл. 188, 

ал. 2 от ЗОП, чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане по ЗОП (ППЗОП) се проведе 

публично заседание на назначената комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: 

„Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под 

наем или предоставени на концесия“ 

Комисията заседава в следния състав, съгласно Заповед № T-РД-28-15/13.07.2018 

г. на министъра на туризма:  

          

 Председател:  

Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове”; Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

http://www.tourism.government.bg/
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Членове:  

Ивелин Славов – директор на дирекция „Административно-правно обслужване и 

човешки ресурси”; 

Зорница Кондакова – държавен експерт в отдел „Методология“ в дирекция 

„Управление на морските плажове”; 

 

При публичното отваряне на подадените оферти за участие в обществената 

поръчка не присъстваха представители на участниците или техни упълномощени 

представители и представители на средствата за масово усведомяване. 

На основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и чл. 96, 

ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП е изготвена и публикувана в Портала на обществените поръчки  

при Агенция по обществените поръчки под ID 9077873/28.06.2018 г., както и в раздел 

„Профил на купувача” на официалната интернет страница на Министерство на туризма 

обява за събиране на оферти с изх. № Т-РД-27-84/22.05.2018 г. на министъра на туризма, 

в която е определен краен срок за получаване на оферти за участие в поръчката, а 

именно: 06.07.2018 г., 1730 часа.   Съгласно Съобщение с изх. № -92-00-633/09.07.2018 г., 

публикувано на основание чл. 188, ал. 2  от ЗОП, крайният срок за получаване на оферти 

е удължен до 12.07.2018 г., 1730 часа, а датата и часът на отваряне на офертите е 

променен на 13.07.2018 г. , 1430 часа. 

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за 

провеждане на заседанието на комисията за отваряне на офертите. С протокол, съгласно 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството се предаде на председателя на комисията 

Регистър на участниците, подали оферти в горецитираната обществена поръчка и 

постъпилите в указания срок оферти, както следва: 

1. Оферта с вх. № Т-26-Т-129/04.07.2018г., 16.28 ч. от „ТРИЕРА 

КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД; 

2. Оферта с вх. № Т-26-Г-105/06.07.2018г., 12.31 ч. от „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД; 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 

от Закона за обществените поръчки и при спазване на изискванията на чл. 51, ал. 13 от 

Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), след което комисията пристъпи към работа. 

Комисията отвори получените оферти за участие в поръчката по реда на 

подаването им и вписването им в Регистъра на участниците, подали оферти за участие в 

обществената поръчка, при което констатира, че последните са представени в запечатани 

непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост, с посочени данни на участника и 

наименование на обществената поръчка, съгласно изискванията на документацията към 

Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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обявата, както и входящи номера, дата и час на получаването им в деловодството на 

Министерство на туризма 

Комисията, пристъпи към отваряне, по реда на тяхното постъпване, на 

запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и в съответствие с 

разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП публично обяви ценовите предложения на 

участниците, както следва: 

 

1. Участник „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, с ЕИК 175455251: 

Обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка: 29 900 (двадесет 

и девет и деветстотин хиляди лева) без ДДС, респ. 35 880 (тридесет и пет осемстотин и 

осемдесет хиляди лева) с ДДС. 

Комисията оповестени документите, съдържащи се в опаковката с офертата на 

участника, като ценовото и техническото предложение, бяха подписани от председателя 

и двамата членове на комисията.  

 

2. Участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД, с ЕИК202286488: 

Обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка: 40000  (тридесет и 

четири хиляди шестстотин и седемдесет лева) без ДДС, респ. 48000  (четиридесет и една 

хиляди шестстотин и четири лева) с ДДС. 

Комисията оповестени документите, съдържащи се в опаковката с офертата на 

участника, като ценовото и техническото предложение, бяха подписани от председателя 

и двамата членове на комисията.  

След извършване на горепосоченото действие, председателят на комисията закри 

заседанието и обяви, че комисията ще продължи своята работа в закрито заседание, а 

протоколът за разглеждането, оценката и класирането на офертите, след неговото 

утвърждаване от възложителя, в един и същи ден ще бъде изпратен на участниците и ще 

бъде публикуван на Профила на купувача на възложителя, по партидата на обществената 

поръчка. 

 

 II.  Закрито заседание на назначената комисия:   

На 24.07.2018 г. и 07.08.2018 г. се проведоха закрити заседания на 

комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в 

обществената поръчка в същия състав. 
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Комисията пристъпи към проверка на съответствието на офертите на 

участниците с изискванията на Възложителя, заложени в Обявата и 

документацията към нея, при което констатира следното: 

 „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, с вх. № Т-26-Т-

129/04.07.2018г., с ЕИК 175455251: е представил: опис на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата, изготвен по Образец № 1 от документацията към обявата; 

ЕЕДОП — изготвен по Образец № 2 от документацията към обявата; еЕЕДОП - в pdf 

формат, чрез електронната система за еЕЕДОП, приложен на CD диск; 2 бр. препоръки 

за предложените експерти, Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, Техническо 

предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено по Образец № 3 от 

документацията към обявата DVD с фото и видео заснемане и мостри на хартиен 

носител; Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено по 

Образец № 4 от документацията към обявата. 

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника с оглед установяване 

дали е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, като не установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор.   

С оглед на гореизложеното, участникът „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ 

ЕООД се допуска до разглеждане на техническото му предложение.   

 

  Участник „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД, с ЕИК202286488, е представил: опис на 

документите и информацията, съдържащи се в офертата, изготвен по Образец № 1 от 

документацията към обявата; ЕЕДОП — изготвен по Образец № 2 от документацията на 

хартиен носител, подписан от управителя Владимир Миланов, Техническо предложение 

за изпълнение на обществената поръчка, изготвено по Образец № 3 от документацията 

към обявата DVD с фото и видео; Ценово предложение за изпълнение на обществената 

поръчка, изготвено по Образец № 4 от документацията към обявата.  

 Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника с оглед 

установяване дали е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, като установи 

следното: 
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1. Съгласно Раздел II. „Критерии за подбор“, т. 1.2. от документацията 

към обществената поръчка: „Участникът следва да разполага с поне двама експерти, 

конкретно ангажирани за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка. 

Всеки един от експертите, конкретно ангажиран за изпълнение на поръчката, следва 

да има минимум 2 (две) години опит в областта на предмета на поръчката и да 

притежава удостоверения за професионален курс за пилоти на дронове или 

еквивалентен и издържан професионален курс по фотография или еквивалентен. 

За доказване на изискването по т. 1.2. участникът представя: 

При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с 

поставеното минимално изискване чрез представянето на ЕЕДОП, изготвен по Образец 

№ 2 от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата 

информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални 

способности“, т. 6. 

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с 

документите по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно: списък на експертите, които ще 

изпълняват поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на 

лицата, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.“ 

1. В Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални 

способности, т. 6) от ЕЕДОП, участникът е попълнил само имената на предложените 

експерти. И за тримата от посочените експерти не е попълнена информация  за 

изискуемия опит, минимум 2 (две) години опит в областта на предмета на поръчката, 

не е попълнена информация за притежаваните от тях удостоверения за професионален 

курс за пилоти на дронове или еквивалентен и издържан професионален курс по 

фотография или еквивалентен. 

2. Съгласно Раздел II. „Критерии за подбор“, т. 1.1. от документацията към 

обществената поръчка, възложителят е поставя следните критерии за подбор относно 

техническите и професионалните способности на участниците в процедурата:  

„Участникът да има на свое разположение технически средства, както следва: 

летяща платформа от типа „дрон всичко в едно” с прецизна стабилизация на 

камерата, FPV, както и: 

- камера с минимум 20.8 MP, с възможност за поддържане на различни 

обективи и обхват до 4.5 км; 

- скорост на движение при снимане мин. 100 км/час; 

- време на полет – да лети минимум 20 минути; 
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- батериите да имат функция за самоподгряване, което да прави възможни 

снимките и при много ниски температури; 

- триосна жиростабилизирана стойка. 

За доказване на изискването по т. 1.1 участникът представя: 

При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с 

поставеното минимално изискване чрез представянето на ЕЕДОП, изготвен по Образец 

№ 2 от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата 

информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални 

способности“, т. 9. 

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с 

документите по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно: декларация за инструментите, 

съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение 

на обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на 

лицата, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.“ 

3. Съгласно Раздел III. Условия за участие и изисквания към изготвяне 

на офертата, VII. Съдържание на офертата, в т. 2, Възложителят е поставил следното 

изискване „Съгласно т. 1.2 във връзка с т. 2 от Методическо указание на Агенцията по 

обществените поръчки изх. №МУ-4/02.03.2018 г. и съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се предоставя задължително в електронен 

вид. 

Във връзка с горепосоченото участниците следва да представят ЕЕДОП в 

електронен вид, който да е цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен 

носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се 

предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание.“ 

Участникът е представил ЕЕДОП  на хартиен носител подписан само от 

управителя Владимир Миланов. Отделно от това и след  извършена справка в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията, комисията констатира, че 

дружеството се представлява от двама управители заедно и поотделно. От посоченото 

комисията прави заключение, че представеният ЕЕДОП не е подписан от всички 

задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съответно от лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 

от ППЗОП.  
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Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 

контрол при вземането на решения от тези органи.  

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:  

1. лицата, които представляват участника;   

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на 

участника;   

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 

дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.  

В чл. 40, ал. 2 от ППЗОП са посочени кои са лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 

ППЗОП в зависимост от това в коя от хипотезите по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП попада 

конкретният участник.  

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП се отнасят за повече от едно лице (бележка: това са лицата по чл. 54, ал. 2 от 

ЗОП), всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 

защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 

състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.   

На основание чл. 41, ал. 2 от ППЗОП в случаите по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато 

се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се 

съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице/лица/, което може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с  чл. 

54, ал. 8 от ППЗОП, комисията указва на участника „ГЕО МОБАЙЛ“ ООД да 

представи в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 

настоящия протокол нови еЕЕДОП/и, в електронен вид, цифрово подписани и 

приложени на подходящ оптичен носител, които да съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти или заявления за участие. 

Документите, изискуеми с настоящия протокол №1, следва да бъдат подадени от 

участниците в запечатана, непрозрачна опаковка лично или по пощата/куриер на адрес:  

гр. София, ул. „Съборна“ № 1, Министерство на туризма. Върху опаковката 
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участникът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

факс и електронен адрес и изписва: Допълнителни документи към оферта за участие 

в обществена поръчка с предмет:  „Изготвяне на актуален фотографски материал 

за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“. 

Настоящият Протокол № 1 е съставен и подписан от всички членове на 

комисията на 07.08.2018 г. 

 

Председател:  

 

Екатерина Дацова ………………………. 

 

Членове:  

 

Ивелин Славов ………………………. 

 

Зорница Кондакова………………………. 

 

 

Залчичено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД


