
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

П Р О Т О К О Л 

Днес, 13.03.2015 г. в 10.00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София на основание Заповед № К-28 от 
13.03.2015г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА, се проведе заседание на 
комисията в следния състав: 

Председател: 1.Татяна Кирякова, директор дирекция ИАПД, притежаващ 
необходимата професионална компетентност и опит; 

Членове: 
2. Марко Цветков, старши експерт, в отдел ИПА - притежаващ необходимата 

професионална компетентност и опит; 
3. Хубавинка Петкова, старши юрисконсулт в отдел ПА, правоспособен юрист. 

Получаване на офертите 
Комисията получи от деловодството списък с участниците в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предпечат и печат на два 
бюлетина, на двуезичен каталог, на двуезична брошура и на единадесет документални 
сборника (книжно тяло, в електронен вариант на СО и в разширено електронно издание 
на ОУО)" (заверено копие на извадка от регистрационния дневник от деловодството за 
постъпили 4 броя оферти) и представените оферти, както следва: 

№ 
По 
ред 

Наименование на участника Вх. номер и дата Час 

1 Военно инвалидна кооперация 
„Корона" 

Вх. № 1035/12.03.2015г. 11:45 

2 "БИК - Българска издателска 
компания" АД 

Вх. № 1039/12.03.2015г. 13:15 

3 „Булгед" ООД Вх. № 1044/12.03.2015г. 15:15 
4 „Елит Прес Къмпани" ЕООД Вх. № 1047/12.03.2015г. 15:45 

Председателят на комисията прочете Заповед № К-28 от 13.03.2015г. на 
председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

На заседанието присъстваха представители на: 
„Булгед" ООД - г-жа Десислава Иванова, надлежно упълномощена с 

представено пълномощно; 
„Елит Прес Къмпани" ЕООД г-н Станимир Иванов, надлежно 

упълномощена с представено пълномощно. 
Представители на другите участници, подали оферти, на средствата за масова 

информация, като и на други лица не се явиха на публичното заседание. 



След запознаване с лицата, подали оферти, председателят и членовете на 
комисията, в съответствие с изискването на чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), попълниха и подписаха Декларация за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и 
ал. 2 от ЗОП. 

Отваряне на офертите 

I. Комисията, като се убеди, че офертите са подадени в указания срок в 
непрозрачни пликове, надписани съгласно изискванията на възложителя пристъпи към 
отварянето им по реда на тяхното постъпване в деловодството на КРДОПБГДСРСБНА. 

1. Комисията отвори офертата на Военно инвалидна кооперация 
„Корона". Комисията установи наличието на три отделни непрозрачни запечатани 
плика. Членовете на комисията и представителят на „Булгед" ООД г-жа Десислава 
Иванова, положиха подписи на плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". 
Членовете на комисията и представителят на „Булгед" ООД г-жа Десислава Иванова, 
положиха подписи на всички документи, съдържащи се в него. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и оповести съдържащите се 
документи и информация в него. Комисията установи пълно съответствие на 
приложените документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

2. Комисията отвори офертата на "БИК - Българска издателска 
компания" АД. Комисията установи наличието на три отделни непрозрачни 
запечатани плика. Членовете на комисията и представителят на „Булгед" ООД г-жа 
Десислава Иванова, положиха подписи на плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". 
Членовете на комисията и представителят на „Булгед" ООД г-жа Десислава Иванова, 
положиха подписи на всички документи, съдържащи се в него. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и оповести съдържащите се 
документи и информация в него. Комисията установи пълно съответствие на 
приложените документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

3. Комисията отвори офертата на „Булгед" ООД. Комисията установи 
наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика. Членовете на комисията и 
представителят на „Елит Прес Къмпани" ЕООД г-н Станимир Иванов, положиха 
подписи на плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". 
Членовете на комисията и представителят на „Елит Прес Къмпани" ЕООД г-н 
Станимир Иванов, положиха подписи на всички документи, съдържащи се в него. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и оповести съдържащите се 
документи и информация в него. Комисията установи пълно съответствие на 
приложените документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

4. Комисията отвори офертата на „Елит Прес Къмпани" ЕООД. 
Комисията установи наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика. 
Членовете на комисията и представителят на „Булгед" ООД г-жа Десислава Иванова, 
положиха подписи на плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". 
Членовете на комисията и представителят на „Булгед" ООД г-жа Десислава Иванова, 
положиха подписи на всички документи, съдържащи се в него. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и оповести съдържащите се 
документи и информация в него. Комисията установи пълно съответствие на 
приложените документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 



С извършването на описаните действия приключи публичната част и 
присъстващи представители на участниците „Булгед" ООД и на „Елит Прес 
Къмпани" ЕООД напуснаха заседанието на комисията. Заседанието се закри в 11.00 
часа. 

Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
Заседанието продължи на 17.03.2015 г. в 10.30 часа в присъствието на 

председателя и членовете на комисията. 
II. Комисията пристъпи към конкретна проверка на наличните документи в плик 

№ 1 „Документи за подбор" на участниците по реда на постъпване на офертите им за 
съответствие с изискванията за подбор на възложителя: 

1. „Военно инвалидна кооперация „Корона" 
1.1 Комисията направи преглед на наличните документи, приложени в него 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в 
процедурата. Комисията установи, че участникът е кооперация на хора с увреждания. 
Комисията извърши проверка на декларираното обстоятелство в Регистъра на 
специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания и установи, че участникът е вписан на 27.11.2008 г. с 
рег № 150. 

Съгласно документацията за участие и чл. 16г, ал. 5 от Закона за обществените 
поръчки, критериите за подбор (икономически и технически) не се прилагат за 
участниците - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

Комисията пристъпи към разглеждане на изискуемите и приложени документи 
от участниците - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 
Комисията установи, че участникът е декларирал ползването на подизпълнител -
„Военно издателство" ЕООД. В представените документи от участника „Военно 
инвалидна кооперация „Корона" в плик № 1 „Документи за подбор" и в списъка на 
документите чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП не се съдържат данни (декларация или др. вид 
документ) от които да е видно, че посоченият подизпълнител е специализирано 
предприятие или кооперация на хора с увреждания, вписано в Регистъра, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, каквото е законовото изискването по чл. 16г, ал. 7 
от ЗОП. 

Приложените документи в останалата им част отговарят на изискванията на 
възложителя за подбор посочени в утвърдената документация за участие и на 
съответстващите им законови изисквания. 

2. "БИК - Българска издателска компания" АД 
2.1 Комисията направи преглед на наличните документи, приложени в него 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в 
процедурата. 

От представените документи в плик № 1 „Документи за подбор" комисията 
установи, че участникът не е специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания. Настоящата обществена поръчка е с предмет включен в списъка по чл. 30 
от Закона за интеграция на хората с увреждания, с оглед на което и на основание чл. 
16г от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е обявена като предназначена за изпълнение 
от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. С оглед на 
изложеното и на основание чл. 16г., ал. 6 от ЗОП и т. 2 на Раздел X от документацията 
за участие, офертата на участника „БИК - Българска издателска компания" АД не 
следва да се разглежда. 

3. „Булгед" ООД 
3.1. Комисията направи преглед на наличните документи, приложени в него 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в 
процедурата. 



От представените документи в плик № 1 „Документи за подбор" комисията 
установи, че участникът не е специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания. Настоящата обществена поръчка е с предмет включен в списъка по чл. 30 
от Закона за интеграция на хората с увреждания, с оглед на което и на основание чл. 
16г от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е обявена като предназначена за изпълнение 
от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. С оглед на 
изложеното и на основание чл. 16г, ал. 6 от ЗОП и т. 2 на Раздел X от документацията 
за участие, офертата на участника „Булгед" ООД не следва да се разглежда. 

4. „Елит Прес Къмпани" ЕООД 
4.1. Комисията направи преглед на наличните документи, приложени в него 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в 
процедурата. Комисията установи, че участникът е юридическо лице, вписано в 
регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. 
Комисията извърши проверка на декларираното обстоятелство в Регистъра на 
специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания и установи, че участникът е вписан на 01.12.2014 г. с 
рег № 235. 

Съгласно документацията за участие и чл. 16г, ал. 5 от Закона за обществените 
поръчки, критериите за подбор (икономически и технически) не се прилагат за 
участниците - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

Комисията пристъпи към разглеждане на изискуемите и приложени документи 
от участниците - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 
Комисията установи, че участникът не е представил декларация по образец № 5 
относно ползването или не на подизпълнител и същата не е описана в приложения 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Приложените документи в останалата им част отговарят на изискванията на 
възложителя за подбор посочени в утвърдената документация за участие и на 
съответстващите им законови изисквания. 

III. С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Комисията 
определя срок до 16.00 часа на 26.03.2014 г. за представяне на установените 
липсващи документи в запечатан непрозрачен плик в деловодството на 
КРДОПБГДСРСБНА така както следва: 

1. От участника „Военно инвалидна кооперация „Корона" - декларация по 
чл. 16г, ал. 5, т. 2 във връзка с ал.7 от Закона за обществените поръчки, че 
подизпълнителят е вписан в регистъра на специализираните предприятия или 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, 
или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз, като посочи 
номер на вписване в регистъра. 

2. От участника „Елит Прес Къмпани" ЕООД - декларация по чл. 56, ал. 1, т. 
8 от ЗОП, изготвена съгласно образец № 5 от документацията за участие (установяваща 
ползване или неползване на подизпълнител). 

Комисията приключи заседанието на 17.02.2015г. в 16:30 часа. 
Комисията, след изтичането на указания срок, ще продължи своята работа 

съгласно Заповед № К-28 от 13.03.2015г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

Настоящият протокол, на основание чл. 68, ап. 7 от ЗОП, се състави на 
19.03.2015 г. и се изпраща на всички участници в процедурата на посочения в офертите 
им е-таП за кореспонденция./. 


