
П Р О Т О К О Л 
№ 2 

 
Днес, 09.09.2015 г., 10,00 ч., в сградата на Администрацията на 

Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2, комисия, 
назначена със Заповед № ЛС-11-42/ 24.08.2015 г., в състав: 

 
Председател: М.Т.1 – директор на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване” 
Членове: 1. Р.М. – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”; 

2. Е.К. – главен експерт в отдел „Стопански”, дирекция 
„Финансово, стопанско и информационно обслужване”; 

 
проведе заседание за разглеждане на документите,  представени в плик 
№ 1 „Документи за подбор” от офертите на участниците, в откритата 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка 
и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията 
на президента“, съгласно Решение № ЛС-11-37/ 27.07.2015 г. 

 
I. Съгласно изискванията на чл. 16г, ал. 1 от ЗОП, предвид 

предмета на поръчката, който е включен в списъка по чл. 30 от Закона 
за интеграция на хората с увреждания, в обявлението за обществената 
поръчка изрично е посочено, че поръчката е предназначена за 
изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания. 

При оповестяване на документите и информацията, съдържащи 
се в плик № 1 „Документи за подбор“ комисията установи, че всички 
участници са представили декларация, че са вписани в Регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
поддържан от Агенцията за хората с увреждания. 

При извършената проверка в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, комисията констатира: 

 
1. Обединение „Актив-Неда“ е неперсонифицирано обединение 

с участници: ЕТ „Актив Комерс – Владимир Рупчин“,  ЕИК 121219817, 
който е вписан в регистъра под № 388 от 16.07.2015 г. и „Неда арт“ 
ЕООД, ЕИК 121120573, за който не се установи вписване в регистъра. 

2. „Ивент Дизайн“ ООД, ЕИК 175152418 е вписано в регистъра 
под № 345 от 19.05.2015 г. 

3. „Принтинг Хаус“ ЕООД, ЕИК 203618776 е вписано в 
регистъра под № 398 от 03.08.2015 г. 

                                                        
1 Основанието за заличаване на информацията е чл. 2, ал. 2, т. 5, предл. 2 от Закона за защита на 
личните данни. 
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4. „Ка Ел Офис“ ООД, ЕИК 200799937 е вписано в регистъра под 
№ 405 от 20.08.2015 г. 

 
Видно от съдържанието на разпоредбите на чл. 16г от ЗОП, 

волята на законодателя е да се създадат реални предпоставки 
обществени поръчки с определен предмет, какъвто е в случая, да бъдат 
възлагани на специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания при преференциални условия. Наличието на регистрация в 
специализирания регистър, поддържан от Агенцията за хора с 
увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на 
Европейския съюз, не представлява определено със закон условие за 
осъществяване предмета на обществената поръчка по смисъла на чл. 49, 
ал. 1 от ЗОП. Напротив, законът предпоставя, че предметът на такива 
обществени поръчки може да бъде осъществяван и от други 
икономически оператори, но задължава възложителите при участие на 
лица, които отговарят на посоченото изискване, да прилагат 
специалните правила на чл. 16г от ЗОП, а именно – неприлагане на 
критериите за подбор по отношение на тези лица, отстраняване на 
останалите участници, ако офертите на тези лица отговарят на 
изискванията на възложителя, както и неприлагане на изискването за 
представяне на гаранции за участие и за изпълнение от тях. 

Тъй като посочените правила са в отклонение на общите 
принципи за възлагане на обществени поръчки, залегнали в чл. 2 от 
ЗОП, то те следва да се тълкуват строго стеснително и да се прилагат 
само в изрично посочените в закона случаи. Поради това, при участие 
на неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически 
лица, независимо от правната му форма, законът предвижда всеки от 
участниците в обединението да отговаря на посоченото изискване за 
регистрация, както впрочем и евентуалните подизпълнители. 
Неизпълнението на това изискване води до прилагане на общите 
правила по отношение на такъв участник в процедурата. 

С оглед на изложеното, във връзка с резултатите от извършената 
проверка в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации 
на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания 
като взе предвид представената от участника Обединение „Актив-
Неда“ декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, както и разпоредбата на 
чл. 24, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП, комисията счита, че 
на посочения участник следва да бъде дадена възможност по реда на 
чл. 68, ал. 9 от ЗОП да представи доказателства, че участникът в 
обединението „Неда арт“ ЕООД, ЕИК 121120573 е вписан в Регистъра 
на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен 
регистър на държава – членка на Европейския съюз. 

 



 

 

3

 
II. Комисията извърши проверка за наличието на всички 

изискуеми документи и информация в плик № 1 от офертите на всички 
участници, както и дали представените документи са изготвени и 
оформени правилно. При проверката се установи: 

 
1. Обединение „Актив-Неда“ 
 
Съгласно констатациите на комисията по протокола от 

публичното заседание за отваряне на офертите, пликът с офертата на 
този участник съдържа седем запечатани непрозрачни плика – един 
общ плик № 1 за трите самостоятелно обособени позиции и отделни 
пликове № 2 и № 3 по всяка позиция, което не съответства на 
изискването на чл. 57, ал. 3 от ЗОП, по-конкретно за представяне на 
отделни пликове № 1 за всяка позиция. 

При проверка на документите и информацията в плик № 1 от 
офертата на този участник комисията констатира, че не са представени 
анотации на обединението-участник в процедурата и на участниците в 
обединението, съгласно т. 1.1, б. „в“ от Раздел IV „Съдържание на 
офертата“, Плик 1, от документацията за участие в процедурата. 

Освен това, комисията констатира, че участникът не е 
представил документ за внесена гаранция за участие, съгласно т. 9 от 
Раздел IV „Съдържание на офертата“, Плик 1, от документацията за 
участие в процедурата. 

Участникът е представил всички останали изискуеми документи 
и информация в плик № 1 и същите са изготвени и оформени правилно 
в съответствие с изискванията, посочени в документацията. 

По отношение констатираното несъответствие на офертата с 
изискването на чл. 57, ал. 3 от ЗОП, комисията счита, че същото не може 
да бъде отстранено на настоящия етап от процедурата, след като пликът 
с офертата е отворен. От друга страна, като взе предвид правилото на 
чл. 68, ал. 5, предл. 3 от ЗОП за публично отваряне и оповестяване на 
документите и информацията в плик № 1, които ако са идентични за 
всички обособени позиции, за които е подадена офертата, следва да се 
съдържат само в плик № 1 по позицията с най-малък номер, комисията 
счита, че констатираната нередовност е несъществена и не 
представлява основание за отстраняване на участника от процедурата. 

По отношение установената липса на документ за внесена 
гаранция за участие, предвид декларираното от участника наличие на 
регистрация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, комисията счита, че на същия 
следва да бъде дадена възможност да го представи по реда на чл. 68, ал. 
9 от ЗОП, ако посоченото обстоятелство не бъде доказано. 
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По отношение установената липса на други документи, 
комисията счита, че на участника следва да бъде дадена възможност да 
ги представи по реда на чл. 68, ал. 9 от ЗОП. 

 
2. „Ивент Дизайн“ ООД 
 
Комисията констатира, че в плик № 1 по самостоятелно 

обособена позиция № 1 от офертата на този участник е представена 
декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена 
по образец № 3 от документацията, в която участникът е декларирал, че 
е запознат със съдържанието на проекта на договор по СОП № 3 
„Отпечатване и книговезка обработка на Годишник на президентската 
институция за 2015 г. на български и на английски език“ и приема 
условията в него. В плик № 1 по останалите две позиции са приложени 
само списъци на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата по съответната позиция, като в раздела „Съдържание на плик 
№ 1“ е посочено, че всички документи са еднакви с приложените в плик 
№ 1 по СОП 1. 

Комисията установи, че в офертата на този участник не са 
представени декларации за приемане на условията в проекта на договор 
по СОП № 1 „Изработка и доставка на печатни материали по образец“  
и по СОП № 2 „Отпечатване и книговезка обработка на допълнителен 
тираж на Годишник на президентската институция за 2014 г. на 
български и на английски език“, съгласно т. 5 от Раздел IV 
„Съдържание на офертата“, Плик 1, от документацията за участие в 
процедурата. 

Освен това, комисията констатира, че е представена декларация 
за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 
ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, 
изготвена по образец № 9 от документацията, в т. 1 от която участникът 
е декларирал липса на обстоятелство, приложимо за участници-
физически лица. 

Комисията установи, че в офертата на този участник не е 
представена декларация за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по 
чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно т. 8 от Раздел IV „Съдържание на 
офертата“, Плик 1, от документацията за участие в процедурата, в т. 1 
от която да е декларирано обстоятелството, което е приложимо с оглед 
неговата правна форма (юридическо лице). 

Участникът е представил всички останали изискуеми (предвид 
наличието на регистрация съгласно чл. 16г от ЗОП) документи и 
информация в плик № 1 и същите са изготвени и оформени правилно в 
съответствие с изискванията, посочени в документацията. 
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По отношение констатираната липса на документи комисията 
счита, че на участника следва да бъде дадена възможност да ги 
представи по реда на чл. 68, ал. 9 от ЗОП. 

 
3.  „Принтинг Хаус“ ЕООД 
 
Участникът е представил всички изискуеми (предвид наличието 

на регистрация съгласно чл. 16г от ЗОП) документи и информация в 
плик № 1 и същите са изготвени и оформени правилно в съответствие 
с изискванията, посочени в документацията. 

 
4. „Ка Ел Офис“ ООД 
 
Участникът е представил всички изискуеми (предвид наличието 

на регистрация съгласно чл. 16г от ЗОП) документи и информация в 
плик № 1 и същите са изготвени и оформени правилно в съответствие 
с изискванията, посочени в документацията. 

 
III. Комисията разгледа представените документи и 

информация в плик № 1 от офертите на  всички участници, при което 
се установи, че всички участници отговарят на общите изисквания по 
чл. 47, ал. 1, от ЗОП и на посочените в обявлението за обществена 
поръчка изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

Тъй като участниците „Ивент Дизайн“ ООД, „Принтинг Хаус“ 
ЕООД и “Ка Ел Офис” ООД са регистрирани като специализирани 
предприятия на хора с увреждания, на основание чл. 16г, ал. 5, т. 1 от 
ЗОП комисията не извършва проверка за съответствието им с 
поставените критерии за подбор. 

По отношение участника „Обединение „Актив-Неда“, предвид 
декларираното от него наличие на регистрация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от 
ЗОП, комисията счита, че проверка за съответствието му с поставените 
критерии за подбор следва да бъде извършена, ако това обстоятелство 
не бъде доказано. 

 
Въз основа на резултатите от извършената проверка и 

разглеждане на документите и информацията, представени в плик № 1 
от офертите на участниците в процедурата и на основание чл. 16г, ал. 6 
и чл. 68, ал. 8 и ал. 10 от ЗОП, комисията 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Дава възможност на участника Обединение „Актив-Неда“ в 

срок 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представи: 
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1.1 Доказателства, че участникът в обединението „Неда арт“ 
ЕООД, ЕИК 121120573 е вписан в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на 
държава – членка на Европейския съюз; 

1.2 Анотации на обединението-участник в процедурата и на 
участниците в обединението, съгласно изискванията на т. 1.1, б. „в“ от 
Раздел IV „Съдържание на офертата“, Плик 1, от документацията за 
участие в процедурата; 

1.3 При непредставяне на доказателствата по т. 1.1 – документ 
за внесена гаранция за участие, съгласно изискванията на т. 9 от Раздел 
IV „Съдържание на офертата“, Плик 1, от документацията за участие в 
процедурата. 
 

2. Дава възможност на участника „Ивент Дизайн“ ООД в срок 
5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представи: 

2.1 Декларации за приемане на условията в проекта на договор 
по СОП № 1 „Изработка и доставка на печатни материали по образец“  
и по СОП № 2 „Отпечатване и книговезка обработка на допълнителен 
тираж на Годишник на президентската институция за 2014 г. на 
български и на английски език“, съгласно изискванията на т. 5 от Раздел 
IV „Съдържание на офертата“, Плик 1, от документацията за участие в 
процедурата; 

2.2 Декларация за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по 
чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно т. 8 от Раздел IV „Съдържание на 
офертата“, Плик 1, от документацията за участие в процедурата, в т. 1 
от която съгласно образец № 9 е декларирано обстоятелството, което е 
приложимо за него с оглед правната му форма (юридическо лице). 
 

3. Допуска до разглеждане документите в плик № 2 от офертите 
на участниците „Принтинг Хаус“ ЕООД и „Ка Ел Офис“ ООД. 
 

4. Настоящият протокол да бъде изпратен до всички участници 
в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:________/П/________ (М. Т.) 
 
 ЧЛЕНОВЕ: 1. _______/П/__________ (Р. М.) 
    
              2. ________/П/_________ (Е. К.) 

 


