
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: …………/П/……………. 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

                                                                                       Директор на СИДП ДП-Шумен 

дата: 05.12.2018 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

Днес 05.12.2018 год. в 10:00 часа комисията, назначена със заповед № 

467/05.12.2018 година на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, издадена на основание чл. 

192 от ЗОП и чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, се събра на свое първо редовно заседание, за да 

проведе процедура за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на обществена 

поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП, чрез „събиране на оферти с обява” с обект на 

поръчката – услуги, и предмет на изпълнение: „Абонаментно поддържане за 2018-2019 

г. на счетоводен софтуер „Ривал”, вкл. Актуализация на счетоводен софтуер „Ривал” и 

прилежащите му модули, оказване на системна помощ при месечното и тримесечно 

приключване, запознаване с новостите при работата със софтуера и пренасяне на 

счетоводната информация от различните прилежащи модули в системата, чрез 

технически носител в рамките на абонаментната поддръжка; Периодично обновяване 

на счетоводния софтуери прилежащите модули, вследствие на изменения в 

законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на абонаментната 

поддръжка; Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови версии на 

счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули за нуждите на ЦУ и ТП на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен.“, открита с Обява № 

5/26.11.2018 г. на директора на СИДП ДП - Шумен, информация за която е публикувана в 

РОП с импортен номер № 9083478/26.11.2018г. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....чл. 2 от ЗЗЛД.... – гл. юрисконсулт при ЦУ на  „ С ИД П “  ДП 

Ш ум ен .   

ЧЛЕНОВЕ: 1. .....чл. 2 от ЗЗЛД.... -  експерт Обществени поръчки при ЦУ на 

„ С И ДП “  Д П  Ш ум е н   

                      2. .....чл. 2 от ЗЗЛД.... – счетоводител при ЦУ на „ С И ДП“  Д П Ш ум ен .  

Комисията е в пълен и редовен състав. Председателят на комисията откри 

заседанието, обяви, че процедурата ще се проведе съгласно правните предписания на 

Закона за обществените поръчки (ЗОП). като обяви, че са валидни разпоредбите на 

чл. 187 и сл. от ЗОП, относно процедурата „събиране на оферти с обява". 

Настоящото първо заседание на комисията е публично и на него могат да  присъстват 

представители на кандидатите по търговска регистрация или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел.  

От регистъра за подадени оферти се установи, че няма постъпили оферти за 

участие в процедурата. 

Разяснена бе принципната последователност на действията на комисията, по 

които следва да премине, освен настоящото първо заседание, така също и 

следващите заседания, представляващи етапи от процедурата до приключване на 

същата, като завършен процес.  

Във връзка с изискването по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, а именно: когато в 

първоначално определения срок за получаване на оферти за участие са получени по-малко 

от три оферти, то възложителят удължава срока за получаване на оферти, комисията 
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констатира следното: до крайния срок за получаване на оферти, видно от входящия 

регистър, не са постъпили оферти за участие в процедурата, поради което е налице 

хипотезата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП.  

С оглед горе констатираното, комисията единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, предлага на възложителя да удължи срока 

за получаване на оферти по чл. 188, ал. 1 от ЗОП с 3 (три) дни, с оглед на което 

крайният срок за получаване на офертите се променя съответно до 17:30 часа на 

10.12.2018 г. 

2. Датата на отваряне на офертите се променя съответно на: 11.12.2018 г. от 

10:00 часа, без промяна в мястото, а именно – заседателната зала в 

административната сграда на Централното управление на СИДП ДП – гр. Шумен: гр. 

Шумен, ул. „Петра" № 1, ет. 4. 
 

Комисия: 

1. .....чл. 2 от ЗЗЛД..../п/....             3. .....чл. 2 от ЗЗЛД..../п/.... 

 

2. .....чл. 2 от ЗЗЛД..../п/.... 

За удължения срок за получаване на оферти по чл. 188, ал. 1 от ЗОП и за 

промяната в датата и часа на отваряне на офертите, кандидатите ще бъдат уведомени 

по реда на чл. 69а, ал. 3, изречение първо от ЗОП, чрез публикуване на информация 

на профила на купувача и в регистъра на АОП.  

С това, в 10:10 часа, комисията обяви за приключило заседанието си на 05.12.2018г. 

Настоящият протокол съдържа 2 (две) страници, подписани от всички членове на комисията 

и подлежи на утвърждаване от възложителя. 

 

 

Комисия: 

 

1. .....чл. 2 от ЗЗЛД..../п/.... 

 

 

2. .....чл. 2 от ЗЗЛД..../п/.... 

 

 

3. .....чл. 2 от ЗЗЛД..../п/.... 


