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П Р О Т О К О Л 

 

No 1/21.07.2015 г. 

 

Във връзка с Решение № 115/26.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доработка и поддръжка на 

съществуваща програмно-информационна система Колибри ЕRP“ и в изпълнение на 

Заповед № 136/21.07.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 68, 

ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 вр. чл. 72 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/, комисия в 

състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на БСТ, служител с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката - 

председател; 

2. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на БСТ, служител с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката,  

3. Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ, служител с юридическо 

образование – член 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28, на 21.07.2015 г. и започна своята работа в 12.00 часа след получаване на списъка с 

участниците и представените оферти. Членовете на комисията подписаха декларации за 

обстоятелствата, посочени в чл. 35 от ЗОП. В 12.05 часът, започна отварянето на 

подадените оферти за участие в горепосочената открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и доработка на съществуваща програмно-

информационна система Колибри ЕRP“, съгласно изискванията, посочени в 

обявлението и документацията за участие, по реда на тяхното постъпване: 

1. „ЕДА“ ООД 

вх. № 02-01-1027/20.07.2015 г. 

Офертата е внесена в 11.30 часа 

 

На отварянето на подадените оферти не присъстват представители на участника, подал 

оферта в процедурата, не присъстват представители на средствата за масово 

осведомяване или на други лица./посоченото е отразено в съставен присъствен списък/ 

 

1. Действия и констатации, относно отварянето на офертата на „ЕДА“ АД, с вх. № 02-

01-1027/20.07.2015 г.: 

Офертата на този участник е представена в 1 запечатан, непрозрачен плик, надписан в 

съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика с 

подадена оферта, комисията констатира наличието на три отделни запечатани, 

непрозрачни плика в офертата на участника „EДА“ ООД. Тримата членове на 

комисията подписаха плик с номер 3 от офертата на участника „ЕДА“ ООД, в 

съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4, изр. първо ЗОП. След това комисията 

отвори плик с номер 2 от офертата на участника „ЕДА“ ООД и се подписаха всички 

съдържащи се в плика документи от тримата членове на комисията, в съответствие с 

изискването на чл. 68, ал. 5, изр. първо ЗОП. След това, в съответствие с изискването на 

чл. 68, ал. 5, изр. трето ЗОП, комисията пристъпи към отваряне на плик номер 1 от 

офертата на участника „ЕДА“ ООД, оповести съдържащите се в него документи и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник 

в приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП с представените документи, при което 

се установи, че документите, изброени от участника в приложения списък с 

представени документи, са представени както е посочено. 

 

Комисията приключи публичната част от заседанието си в 12.35 часа на 21.07.2015 г., 

със съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо две страници  
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Приложения: Декларации по чл. 35 ЗОП; Списък на участниците в процедурата; 

Присъствен списък. 

 

 

Веселин Кюркчиев -  заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД  

 

 

Рада Гьонова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД    

 

 

Светла Николова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 
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П Р О Т О К О Л 

 

No 2/22.07.2015 г. 

 

Във връзка с Решение № 115/26.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Поддръжка и доработка на 

съществуваща програмно-информационна система Колибри ЕRP“ и в изпълнение на 

Заповед № 136/21.07.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 68, 

ал. 7 и ал. 8 вр. чл. 72 ЗОП, комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на БСТ, служител с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката - 

председател; 

2. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на БСТ, служител с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката,  

3. Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ, служител с юридическо 

образование – член 

в 09.00 часа на 22.07.2015 г., пристъпи към разглеждане на документите и 

информацията в плик № 1 от офертата на участника в настоящата процедура за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя. В хода на своята 

работа, членовете на комисията констатираха следното: 

 

 I. Проверка и констатации за наличието и редовността на представените 

документи и информация в Плик № 1 от участника и за съответствието им с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

 

 1. По отношение на участника „ЕДА“ ООД, оферта с вх. № 02-01-1027/20.07.2015 г.: 

 Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си 

статус:  

а) Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписана от 

представляващия участника и съдържащо изискуемите се данни и информация по чл. 

56, ал. 1, т. 1 ЗОП, в т.ч. и декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за удостоверяване липсата 

на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1, 4 и 

5 ЗОП, подписана от представляващите участника; Копия, заверени за вярно с 

оригинала на Свидетелство за марка и Уведомление от Патентно ведомство, 

удостоверяващ правата на участник в процедурата да извършва модификация, 

доработка, поддръжка или еквивалентно, на програмно-информационна система 

Колибри ERP; Декларация в оригинал, че „ЕДА“ ООД е автор на програмно-

информационна система Колибри ERP и притежава всички права върху системата 

б) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписана от представляващия участника; 

в) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписана от представляващия участника; 

г) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици - за местни лица (оригинал, 

съобразно приложения образец), подписана от представляващия участника. 

 

 Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил 

всички изискуеми документи за доказване на юридическия си статус и няма 

нередовни такива.  
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Участникът е представил следните документи за доказване на техническите си 

възможности и квалификация: 

а) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка (оригинал, съгласно приложения образец), подписан от 

представляващия участника; 

б) Доказателства за изпълнени услуги от посочените в списъка по б.а), в съответствие с 

чл. 51, ал. 4 ЗОП – 2 броя копия на Удостоверения, заверени за вярност с оригинала. 

в) Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 ЗОП (оригинал, съгласно приложения образец), 

подписана от представляващия участника, съдържаща декларация от лице-експерт и 

придружена с доказателства – 3 броя копия на дипломи за висше образование; 

 

Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил 

всички изискуеми документи за доказване на техническите си възможности и 

квалификация и няма нередовни такива. 

 

Участникът е представил и следния изискуем от Възложителя документ: 

а) Документ, удостоверяващ депозирана от участника сума като гаранция за 

участие в процедурата. 

 

Във връзка с констатациите по тази точка, членовете на комисията считат, че 

участникът „ЕДА“ ООД е представил всички изискуеми се от възложителя 

документи и информация за подбор съгласно чл. 56ЗОП и същите са редовни 

такива. От тях може да се установи, че същият отговаря на поставените от 

възложителя критерии за подбор /представени са всички изискуеми документи 

за доказване на юридическия статус и отговаря на заложените в 

документацията условия за допустимост/. 

 

II. Констатации относно приложимостта на чл. 68, ал. 8 ЗОП: 

 Във връзка с констатациите по т. I, от настоящия протокол и поради отсъствие 

на липсващи документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или други 

нередовности, вкл. и фактически грешки, не е налице основание за изпращане на 

протокола на участника в процедурата – чл. 68, ал. 8 ЗОП и Комисията, назначена със 

Заповед № 136/21.07.2015 г., счита че може да пристъпи към разглеждане на 

документите в плик № 2 от офертата на участника в процедурата – за установяване 

съответствието им с изискванията на Възложителя.  

 

 Настоящото заседание приключи в 10.00 часа на 22.07.2015 г., с подписването на 

този протокол, състоящ се общо от две страници. 

 

 

Веселин Кюркчиев -  заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 

Рада Гьонова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД    

 

Светла Николова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 
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П Р О Т О К О Л 

No 3/22.07.2015 г. 

  

Във връзка с Решение № 115/26.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Поддръжка и доработка на 

съществуваща програмно-информационна система Колибри ЕRP“ и в изпълнение на 

Заповед № 136/21.07.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, на основание чл. 68, 

ал. 10, чл. 69а, ал. 2 и ал. 3 и чл. 72 от Законa за обществените поръчки /ЗОП/, комисия 

в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на БСТ, служител с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката - 

председател; 

2. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на БСТ, служител с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката,  

3. Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ, служител с юридическо 

образование – член 

се събра на закрито заседание на 22.07.2015 г., в 10.10 часа, за разглеждане 

предложението в плик № 2 на участника, който отговаря на критериите за подбор; за 

установяване съответствието на техническите предложения на допуснатия участник с 

изискванията на Възложителя.  

 

I. Разглеждане на документите в плик № 2 на участника в настоящата 

процедура, който отговаря на изискванията за подбор. Констатации относно 

съответствието на техническото предложение на допуснатия участник с 

поставените от възложителя изисквания за изпълнение обекта и предмета на 

поръчката 

След извършения преглед на документите в Плик № 1 от офертата на участника в 

настоящата процедура и констатациите от Протокол № 2/22.07.2015 г., членовете на 

комисията пристъпиха към разглеждане и проверка съответствието на техническото 

предложение от офертата на участника, който отговарят на изискванията на 

възложителя, с поставените от възложителя изисквания към обекта и предмета на 

настоящата поръчка в Глава 3 Пълно описание на предмета на поръчката. Технически 

спецификации от Документацията за участие в настоящата поръчка. За участника 

„EДА“ ООД, членовете на комисията извършиха детайлна проверка, за съответствие на 

представеното предложение за изпълнение на поръчката с поставените от възложителя 

изисквания към нейния обект и предмет, при което установиха и констатираха 

следното: 

Техническото предложение на Участника „ЕДА“ ООД е попълнено в съответствие с 

изискванията на Възложителя, направени са предложения по всички от изискванията, 

заложени в техническата спецификация от Документацията за участие. 

Предложено е да се предоставят всички изискуеми се услуги по поддръжка на 

съществуващата при възложителя програмно-информационна система Колибри ERP, в 

т.ч. консултантска поддръжка, технологична поддръжка и осъвременяване, в обема 

посочен в Техническата спецификация от Документацията за участие – т. 3.4.1. и е 

описано тяхното постигане. Декларирано е извършването им във всеки един офис на 

Възложителя от посочените в Документацията за участие. 

Предложено е да се извършат всички изискуеми се доработки на функционалностите  

на съществуващата при възложителя програмно-информационна система Колибри ERP, 

в т.ч.: Създаване на функции за подготовка и импорт на данни на клиенти и доставчици; 

Реализиране на настройки за начин на използване и поредност на действия за експорт 

на Фактури за продажба като електронен документ, чрез системата „Inv.bg”; Създаване 
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на функции за подготовка и импорт на салда по фактури на клиенти и доставчици; 

Разширяване на полета за счетоводни сметки в счетоводна информация на документа; 

Доработка към асоциирането на избрания клон в документа за покупка или продажба 

със съответната сметка по субституция; Възможност за обединяване структурата на 

складовете; Подготовка и импорт на списъка на складове с номер, име и МОЛ; 

Възможност за обединяване списъка с МОЛ по складове; Подготовка за импорт; 

Добавяне на клон в складов документ с възможност за прилагане на субституцията на 

сметки; Възможност и средства за изграждане на нова структура асортименти  в обща 

база данни, съобразена с нови направления на отчитане: -дефиниране на групи 

асортименти; -дефиниране, подготовка и импорт на номенклатури от тип „Услуги“ и 

„ОДР“, „материали“; Доработка за възможност на дефиниране нов вид МОЛ „разчет“, с 

цел въвеждане на аналитичности по сметки, различни от разчетите с МОЛ; Средства за 

съвместяването на разчети, които засягат плащания със задължителна аналитичност от 

модул Тото и отразяването им в авансовите отчети на подотчетните лица при безкасово 

отчитане; Доработки на програмна система Колибри ЕRP за импорт на данни от 

софтуерна система за управление на човешките ресурси (HeRMeS), внедрена при 

Възложителя - в обема посочен в Техническата спецификация от Документацията за 

участие – т. 3.4.2. и е описано тяхното постигане. 

Предложен е срок за изпълнение на услугите по поддръжка на програмна софтуерна 

система Колибри ЕRP – 24 месеца, считано от датата на подписване на договор за 

възлагане на поръчката. 

Предложен е срок за изпълнение на услугите по доработка на функционалностите на 

програмна софтуерна система Колибри ЕRP – 1 календарен месец, считано от датата на 

подписване на договор за възлагане на поръчката. 

Декларирано е, че участникът ще изпълнява предмета на поръчката в срок от 2 години, 

считано от датата на подписването на договор. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване 

съответствието на участника в процедурата с изискванията за подбор поставени 

от Възложителя, както и за установяване съответствие на направеното техническо 

предложение за изпълнение предмета на поръчката с поставените от възложителя 

изисквания, бе установено че офертата на участника „ЕДА“ ООД отговаря на 

изискванията за подбор и съдържа предложение за изпълнение предмета на 

настоящата поръчка, съответстващо с изискванията на Възложителя.  

На основание чл. 71, ал. 1 от ЗОП, комисията ще разгледа подадената за участие в 

настоящата процедура оферта и ще я оцени в съответствие с предварително 

обявените условия. 

 

II. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП за предложенията в плик № 2 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура има само една 

подадена оферта, то не са налице условията за извършване на проверка за наличие на 

основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП.  

 

 III. Определяне на дата и час за отваряне на ценовото предложение 
Членовете на комисията след като приключиха извършването на преценка и за 

допустимостта на техническото предложение от офертата на участника в настоящата 

процедура, предвид избраният критерий за оценка на офертите, подадени за участие в 

настоящата процедура - най-ниска предлагана цена, на основание чл. 69а, ал. 3, изр. 

първо ЗОП и съгласно посоченото в т. 2 от Раздел II, Глава 5 от Документацията за 

участие в настоящата поръчка, следва да пристъпят към публикуване на информация за 
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деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване 

на ценовите оферти на допуснатия участник на Профила на купувача на БСТ на адрес: 

http://profile.toto.bg/16d62c0b277eba167b8132655f068037, 

 в секция „Обществени поръчки/Профил на купувача“; при отварянето на плика с 

предлаганата цена и оповестяване на ценовите оферти имат право да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица и  

представители на средствата за масова информация.  

Членовете на комисията възлагат на Рада Гьонова – член на комисията, да подпише и да 

организира публикуването на съобщение в Профила на купувача на Възложителя. 

Съобщението трябва да има следното съдържание:  

 

„СЪОБЩЕНИЕ 

 

 На основание чл. 69а, ал. 3, изр. първо ЗОП, Комисия назначена със Заповед № 

136/21.07.2015 г., обявява, че на 27.07.2015 г., в 09.00 часа в сградата на ЦУ на БСТ - гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, ще се извърши отваряне на ценовите оферти и 

оповестяване на предлаганите цени, в откритата с Решение № 115/26.06.2015 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доработка и 

поддръжка на съществуваща програмно-информационна система Колибри ЕRP“.  

 Отварянето  на ценовите оферти ще се извърши публично, при условията на чл. 68, 

ал. 3 ЗОП. 

 

 

 Дата на обявяване на настоящото съобщение в интернет страницата на 

възложителя, Профила на купувача: 22.07.2015 г.“ 

 

 

Настоящото заседание приключи в 11.30 часа на 22.07.2015 г., с подписването на този 

протокол, състоящ се от три страници.  

 

 

 

Веселин Кюркчиев -  заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 

Рада Гьонова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД    

 

Светла Николова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 

 


