
1 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-02-57/14.10.2020 г.  на д-р Теодора Начева  

Директор на РЗИ - Силистра, със задача да разгледа, оцени и класира получените в Системата за 

електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) оферти в отговор на писмена покана на основание 

чл. 82, ал. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с изх. № 26-02-5 от 28.09.2020 г. за провеждане на 

вътрешен конкурентен избор на изпълнител по възложена централизирана обществена поръчка с Рамково 

споразумение № СПОР11 от 30.06.2020 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на 

РЗИ-Силистра“  

На 19.10.2020 г. 14:01 часа в изпълнение на цитираната по-горе заповед, се събра комисия в състав: 

Председател: Иванка Ангелова – директор дирекция „Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване“ (АПФСО) в РЗИ - Силистра; 

Членове: 1.Мария Огнева – главен експерт в ДАПФСО; 

                               2. Мая Николова – юрисконсулт в ДАПФСО; 

със задача електронно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в обществена 

поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РЗИ-Силистра“.  

Обществената поръчка се провежда чрез СЕВОП, на адрес: https://sevop.rninfin.bg/, секция 

„Дейности”, раздел Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор) под номер 2273. 

При запознаване с документацията за процедурата комисията констатира: 

На 28.09.2020 г. чрез електронно съобщение в СЕВОП е изпратена покана с изх. от г. до тримата 

избрани изпълнители по Рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г. с предмет „Предоставяне на 

пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации“ а именно: 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД и „Стар Пост" ООД. В същия ден поканата и 

приложенията към нея са публикувани на електронната страница на РЗИ - Силистра в Профила на 

купувача на адрес: http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT0000DC86?OpenDocument. 

Електронно подадените оферти са налични в менюто „Оферти“ на поръчката под №2273, видими 

след изтичане на крайния срок за подаване на оферти и Системата автоматично ги подрежда по дата и час 

на постъпване. В определения в поканата срок са постъпили 3 (три) оферти. Генерирания в СЕВОП 

регистър на получените оферти е както следва: 

Номер Име на участник ЕИК 
Дата и час на 

подаване 

1 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД 121396123 
7 октомври 2020 г. 

18:44:04 ч. 

2 „Стар Пост“ ООД 175157550 
15октомври 2020 г. 

17:53:42 ч. 

3 „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД 131394882 
15 октомври 2020 г. 

22:25:26 ч. 
 

След узнаване на участниците, подали електронни оферти, председателят и членовете на 

комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 

от ППЗОП. 

Датата и часът за отваряне на получените оферти са посочени в поканата за участие в 

поръчката, заложени са в раздел „График“ и са видими за всички участници от датата на изпращане на 

поканата за участие. 

Предвид заложените функционалности на СЕВОП на посочената дата и час членовете на 

комисията получиха едновременно достъп до информацията в подадените оферти, като СЕВОП 
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осигурява възможността участниците в процедурата да следят отварянето на офертите в реално време. 

Информацията, съдържаща се в офертите, стана достъпна/видима за комисията след настъпване на 

определения час за отваряне на офертите, а именно в 14:01 часа на 19.10.2020 г., като името на всяка 

оферта представлява линк, който води към пълната информация, съдържаща се в офертите. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване в СЕВОП и 

провери за наличието и съответствието на представените документи и информация с изискванията на 

Възложителя, посочени в поканата за участие, като констатира следното: 

1. Офертата на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД е подписана електронно от Деян Дънешки в качеството 

му на член на съвета на директорите и представител на участника. Офертата е със статус 100 % 

попълнена. В раздел „Оферти“, въпросник „Предложение за изпълнение на поръчката“, група въпроси 1.1. 

“Техническо предложение“, участникът е прикачил в СЕВОП: 

а) попълнена съгласно изискванията на възложителя Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП  за Деян 

Дънешки в качеството му на член на съвета на директорите и представител на участника по приложения 

образец, съгласно информацията за участникът в Търговския регистър, и в съответствие с разпоредбите на 

чл. 40 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

б) попълнена съгласно изискванията на възложителя Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП за Емилия 

Димитрова Фачева в качеството й на член на съвета на директорите на участника по приложения образец, 

съгласно информацията за участникът в Търговския регистър, и в съответствие с разпоредбите на чл. 40  

в) попълнена съгласно изискванията на възложителя Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП за Никола 

Ангелов Шерлетов, в качеството му на член на съвета на директорите на участника по приложения 

образец, съгласно информацията за участникът в Търговския регистър, и в съответствие с разпоредбите на 

чл. 40 от Правилника за прилагане на ЗОП. от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

След разглеждане на документите представени от участника, комисията констатира, че същите са в 

съответствие с изискванията на възложителя и допуска участника до етап „Отваряне на ценовите оферти“. 

 

2. Офертата на „Стар Пост“ ООД е подписана електронно от Десислава Димитрова Вълкова, в 

качеството й на управител на участника. Офертата е със статус 100 % попълнена. В раздел „Оферти“, 

въпросник „Предложение за изпълнение на поръчката“, група въпроси 1.1. “Техническо предложение“, 

участникът е прикачил в СЕВОП: 

а) попълнена съгласно изискванията на възложителя Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП  за Десислава 

Димитрова Вълкова в качеството й на управител на участника по приложения образец, съгласно 

информацията за участникът в Търговския регистър, и в съответствие с разпоредбите на чл. 40 от 

Правилника за прилагане на ЗОП. 

След разглеждане на документите представени от участника, комисията констатира, че същите са в 

съответствие с изискванията на възложителя и допуска участника до етап „Отваряне на ценовите оферти“. 

 

3. Офертата на „МиБМ Експрес“ ООД е подписана електронно от Мариан Величков Наков, в 

качеството му на управител на участника. Офертата е със статус 100 % попълнена. В раздел „Оферти“, 

въпросник „Предложение за изпълнение на поръчката“, група въпроси 1.1. “Техническо предложение“, 

участникът е прикачил в СЕВОП: 

a) попълнена съгласно изискванията на възложителя Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП на Мариан 

Величков Наков по приложения образец, съгласно информацията за участникът в Търговския регистър, и 

в съответствие с разпоредбите на чл. 40 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

След разглеждане на документите представени от участника, комисията констатира, че същите са в 

съответствие с изискванията на възложителя и допуска участника до разглеждане на техническото 

предложение. 
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След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на този етап от 

процедурата. 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 19.10.2020 г. 

 
Председател:  Членове: 

      Иванка Ангелова_________________    Мария Огнева______________ 

         Мая Николова______________ 


