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ПРОТОКОЛ № 1 
съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 
На 10.08.2018 г. в 13.00 ч. комисия за провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка, чрез договаряне с публикуване на обявление за поръчка с 
рег.№ 18073 и предмет „Изграждане на център за киберсигурност за нуждите 
на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата 
система за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в 
изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.”, назначена със заповед № 1305 / 
10.08.2018 г. в състав: 

 
Председател:  
инж. К.К.               – Р-л ОСУК 
Членове:  
1. П.П.             – Гл. юрисконсулт 
2. инж. И.Т.          – Зам. р-л Търговски отдел 
3. инж. Д.Д.             – Инженер електроник, ОСУК 
4. С.Н.                       – Експерт контрол на документи, ДАДФК 
 
и в присъствието на М.М. – представляващ БММ АД, гр. София 
 
проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за 

отваряне на получените заявления в процедурата. 
 
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, 

ал.2 от ЗОП, председателят представи на членовете на комисията подадените 
заявления за участие и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, след което комисията 
започна своята работа. Членовете на комисията се съгласяват и дават право на 
председателя да осъществява кореспонденция с участниците в обществената 
поръчка. 
  Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 
състава ѝ, след което обяви получените заявления, предоставени му от 
Възложителя. 

 
В обявения срок са постъпили 2 (две) заявления: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 
номер 

Дата на 
получаване 

Час на 
получаване  

1 БММ АД, гр. София 7940 09.08.2018 13.50 

2 

Киберсек ДЗЗД, гр. София  
със собственици: 
- Рад група-комуникационни 
технологии с дял 34.00% 
- Атлас ко с дял 33.00 % 
- Екинокс Глобал Сълюшънс с дял 
33.00% 

7941 09.08.2018 15.45 
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Кандидатите са представили заявленията си в запечатани непрозрачни 

опаковки с нанесен входящ номер, името на кандидата и часът на подаване. 
Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване 

запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание. 
 
След извършване на тези действия председателят на комисията закри 

заседанието. 
 
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши 

проверка дали кандидатите са участвали в пазарна консултация за определяне 
прогнозната стойност на поръчката и установи, че кандидатът БММ АД, гр. 
София е предоставил пазарна консултация с писмо вх. №18554/28.05.2018 г., 
публикувано на профила на купувача. 

След това, комисията разгледа документите по чл.106, ал. 1 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и констатира следното:  
 

Кандидатът Киберсек ДЗЗД, гр. София е представил всички необходими 
документи (в съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените от 
Възложителя условия в обявлението и документацията за участие в процедурата), 
като отговаря на изискванията за лично състояние и са в съответствие с 
критериите за подбор. 

 
Кандидатът „БММ“ АД, гр. София е представил документи, при които са 

установени следните липси, непълноти или несъответствия на информацията, с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор: 

 
 Не са представени декларация по чл.157 ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП и чл.157, 

ал.2, т. 1-4 от ЗОП за наетите от кандидата трети лица, чийто ресурс кандидата 
ангажира за покриване на критериите за подбор, в частта технически и 
професионални способности. 

Следва да се представят декларация по чл.157 ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП и 
чл.157, ал.2, т.1-4 от ЗОП като в образеца на декларация по чл.157, ал.2, т.1-4 
от ЗОП към т.1 се отбележи – „Не се прилага“ за наетите от кандидата 
трети лица. 

 
 Не са представени документи по чл.65, ал.3 от ЗОП във вр. с чл.148, ал.2 от 

ЗОП за поетите от третите лице задължения. 
Следва да се представят документи по чл.65, ал.3 от ЗОП за всички трети 

лица. 
 
Поради горното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни 

дни от получаването на настоящия протокол „БММ“ АД, гр. София, по 
отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация, 
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следва да представи на комисията документи, които 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 заявленията за участие. 

В противен случай и на основание чл.107 от ЗОП, комисията ще предложи на 
Възложителя да отстрани кандидатите от процедурата. 

 
Всички допълнителни документи се представят до 16.00 часа на последния 

ден от срока в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, окомплектовани с 
придружително писмо. 
 

Комисията състави настоящия протокол на 05.09.2018 г. 
 
 
 
Председател:  
инж. К.К.        – ......................п...................... 
 

Членове: 

1. П.П.          – .......................п..................... 
 
2. инж. И.Т.       – ......................п...................... 
 
3. инж. Д.Д.       – ......................п...................... 
 
4. С.Н.          – ........................п.................... 
 


