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П Р О Т О К О Л   №2 
 

от заседание на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ Избор на Изпълнител/и за осъществяване на мерки 

за информация и публичност на Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на 
видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за 

местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ , открита с  
Решение № 53 от 08.12.2017 г. на Възложителя 

 
 

Днес, 28.03.2017 г. в заседателна зала №3, находяща се в административната сграда 
на Изпълнителна агенция по околна среда, в гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136, се 
проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № 29/20.01.2017 г. на 
Възложителя, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), с предмет: „Избор на Изпълнител/и за осъществяване на мерки за 
информация и публичност на Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания 
на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от 
Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, по две 
обособени позиции“, открита с Решение № 53 от 08.12.2016 г.  на Изпълнителния директор 
на ИАОС. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 
състав: 

Председател: В.С.* – (длъжност)* в администрацията на ИАОС и Ръководител на 
проекта. 

 
Членове:       
1. Г.П.* – (длъжност)* в отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, 

горските екосистеми  и почвите“ на Дирекция „МООС“ в администрацията на ИАОС, 
експерт мониторинг и докладване по проекта; 

2. М.Н.* – консултант юрист по проекта; 

3. А.М.-В.* – (длъжност)* в отдел „Правен“ на Дирекция „ФПОАЧР“ в 
администрацията на ИАОС и експерт юрист по проекта; 

4. В.Е.* – (длъжност)* в отдел „Финанси и стопанско управление“ на Дирекция 
„ФПОАЧР“ в администрацията на ИАОС и експерт счетоводство по проектакта.     

 
Предвид обстоятелството, че определеният с горецитираната Заповед на 

Изпълнителния директор на ИАОС редовен член на Комисията – г-жа Г.Г.*, заемаща 
длъжност* в отдел „Поддръжка на информационни системи“ на Дирекция „ИОТМСВО“ в 
администрацията на ИАОС е служебно ангажирана със задължения и отговорности, 
произтичащи от заеманата от нея длъжност и е в обективна невъзможност за ефективно 
изпълнение на функциите и отговорностите, възложени й като член на Комисията, поради 
която причина не присъства на днешното заседание. 

С оглед посоченото, този от основните членове е заменена с един от определените 
със Заповед № 29/20.01.2017 г. на Възложителя резервни членове, а именно: г-жа Г.П.*. 
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 Преди започване работата на Комисията по същество, встъпилият неин резервен 
член – г-жа Г.П.* подписа декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците, 
както и за спазване на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, 
в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Предвид горепосоченото и с оглед обстоятелството, че е налице кворум и 
мнозинство за приемане на валидни решения, Председателят на Комисията откри 
заседанието в 10:30 часа, като запозна членовете й със следните обстоятелства: 

 

I.  В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 
Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 20.01.2017 г., 
обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по 
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с 
изискванията към личното състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от 
Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на ИАОС са постъпили 
допълнителни документи към офертите, подадени за участие в процедурата от всички 
Участници, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП-ите на чиито оферти, Комисията е 
констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно е дала указания за тяхното 
отстраняване/коригиране, последователно изброени по реда на първоначалното им 
постъпване, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК 

Вх. №, дата и час на 
допълнително 
представените 
документи 

Обособена 
позиция 

1. 
„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД 
 Гр. София, Район „Витоша“, бул. „Черни 

връх“ №189Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15 

№02А/20.03.2017 г. 
подадена в 14:10 ч. 

№1 

2. 

„МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД 
Гр. Пловдив, район „Тракия“, бул. 

„Освобождение“ №3, Хотел SPS, ет. 3,  
офис 336 

№01А/20.03.2017 г. 
подадена в 10:00 ч. 

№1 

3. 
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

Гр. София, Район „Възраждане“, ул. „Средна 
гора“ №84-86 

№04А/21.03.2017 г. 
подадена в 10:30 ч. 

№1 и №2 

4. 
„АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД 

Гр. София, Район „Витоша“, ж.к. 
„Симеоново“, бул. „Симеоновско шосе“ №276 

№03А/20.03.2017 г. 
подадена в 15:40 ч. 

№1 

 

След установяването, че всички Участници са депозирали допълнително изискания 
от всеки един от тях нов ЕЕДОП за съответната обособена позиция от обхвата на възлагане, 
за която участва отделния Икономически оператор, в указания вид и начин на представяне, 
Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
Участниците с изискванията, одобрени от Възложителя към личното състояние и 
критериите за подбор, подробно описвайки и анализирайки същите по-долу в настоящия 
Протокол, по реда на първоначалното подаване на офертите, а именно: 

 
 
1. „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД ООД - оферта с вх. № 1 от 

18.01.2017 г., подадена за участие по обособена позиция №1 от обхвата на 
обществената поръчка 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
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съставения от нея Протокол №1 от 20.01.2017 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на: 
- представения от него нов ЕЕДОП,  
- включително и такива от Третите лица – В.К.* и Ю.Т.*, чийто капацитет Участника 

предвижда да използва при изпълнението на дейностите, предмет на възлагане по 
обособена позиция №1,  

както и  
- направена индикация за допълнително представени други документи, преценени от 

Участника като необходими и относими за доказване на отделни, декларирани от него 
факти и обстоятелства. 

 
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за 

Участника, прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства, извършени от 
Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновава следното нейно заключение: 

 
2.1. По т. 1 от изготвения от Комисията Протокол №1 от 20.01.2017г.: 
 
Участникът не е попълнил първия абзац в първото поле на Част I  на 

новопредставения негов ЕЕДОП, в какъвто смисъл са дадените му от Комисията указания, 
но при направения цялостен прочит на обсъждания документ, настоящия помощен орган 
установи, че изискуемата и релевантна информация, както по отношение обявяването на 
процедурата в Официален вестник на Европейския съюз, така и за оповестяването й в РОП, 
е вписана от Икономическия оператор в петото поле на втората обособена част – 
„Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка“ от Част I на ЕЕДОП, 
което обстоятелство, Комисията приема за относимо и съответно към дадените от 
нея указания. 

 

 2.2. По т. 2. от указанията на Комисията, дадени от нея на Участника в 
Протокол №1 от 20.01.2017 г. 

 
В полето на Част II, Раздел В „ Информация относно използването на капацитета 

на други субекти“, Участникът, след като е дал положителен отговор, потвърждавайки, че 
ще ползва капацитета на две Трети лица  (по смисъла на понятието, вложено в нормата на 
чл. 65 от ЗОП), е персонифицирал конкретните субекти, посочвайки ги поименно и 
конкретизирайки експертните позиции и критериите за подбор, съответствието с които 
доказва, ползвайки именно техните ресурси. 

Конкретно посочената от Икономическия оператор информация е следната: 

„Експерт „ Организатор на публични/медийни събития“ – В.К.*, бакалавър, 
журналистика, с 2 години професионален опит в организиране и провеждане на събития и 
с успешно реализирани 2 проекта по организация на пресконференции и конференции. 

Експерт „ Връзки с медиите, комуникации и медийно отразяване“ – Ю.Т.*, 
магистър по „ маркетинг“, с 2 години професионален опит в организиране и провеждане 
на събития“. 

 
Начинът на попълване на визираното поле на ЕЕДОП и обхватът на вписаната 

в него информация, Комисията приема за съответни на изискванията на ЗОП и на 
указанията за начина на попълването му, съдържащи се в самия ЕЕДОП. 

 
2.3. По т. 3, т. 4 и т. 5 от указанията на Комисията, отразени от нея в 

Протокол №1 от 20.01.2017г.: 
 



4 
 

В изпълнение на дадените му в Протокол №1 от 20.01.2017 г. точни указания, 
едновременно с което, отговаряйки на утвърдените от Възложителя условия за лично 
състояние, Участникът е отстранил всички пропуски, установени от Комисията при 
прегледа на първоначално представената от него оферта и обективирани от нея в т.3 – т. 5 
от предходния й Протокол №1. 

 
2.4. По т. 6 от изготвения от Комисията Протокол №1 от 20.01.2017г.: 
 
В относимата за доказване на част от изискуемите от Възложителя технически и 

професионални способности, въведени като критерий за подбор в настоящата процедура 
част от ЕЕДОП, а именно: Част IV, Раздел „В“, т. 6, Участникът е представил подробна 
информация за лицата, формиращи определения от него екип за изпълнение на дейностите 
от предметния обхват на възлагане по обособена позиция №1, съответно, определени за 
изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от позициите „ Организатор на 
публични/медийни събитя“  и „ Връзки с медиите, комуникации и медийно отразяване“.  

 

По отношение на първия от експертите - г-н В.К.*, в обсъжданата част на 
разглеждания ЕЕДОП са представени данни и информация, които в голяма степен се 
припокриват с тези, посочени от Участника в аналогичната негова Декларация, приложена 
в първоначалната оферта и отразяват факти, относими към придобитата от експерта 
професионална компетентност (образование, квалификация и специфичен професионален 
опит). Въпросната информация, разписана в обсъжданото поле на документа, цитирана 
дословно има следното съдържание: 

- „ Бакалавър, Нов български университет, масови комуникации и аудиовизуална 
журналистика. Дата на дипломиране 07.09.2011 г., номер на диплома 21 44 56“.  

- Професионален опит:  

(1) Издателство „ Славена“- 10.11.2012-30.01.2013.   

(2) в. „ Телеграф“ – 11.01.2010-05.01.2012.“ 

Към така известната вече на Комисията информация, е направена конкретизация по 
отношение на съответно заеманата от експерта длъжност в първата посочена негова 
месторабота, а именно: редактор, докато по отношение работата му във в. „Телеграф“, се 
съдържа допълнение, съобразно което г-н К* е бил „журналист“ и е имал „работа с 
медии“.  

(3) „ЕЗУС“ ЕООД – управител от 2013 до сега. 
 

Реферирайки към придобит от експерта специфичен професионален опит в 
организирането и/или провеждането на информационни и/или културни и/или обществени 
събития с масов характер със „сходен“ предмет (конференции, и/или пресконференции, 
и/или информационни срещи или аналогични публични събития), Участникът е направил 
следното обобщаване: 

„- 3 години професионален опит в организация на събития, форуми, семинари, PR 
дейности, пресконференции, връзки с медиите, редактиране на пресрелийзи, 
информационни текстове, акредитации и регистрации на медии, журналистика и др.“. 

Конкретика, досежно отделни събития/проекти, техния Възложител и периода, в 
който се твърди престиране на услуги по изпълнението им от страна на експерта, е 
представена в табличен вид, структурирана в следното информативно отразяване: 

„ Експерт по организацията и логистиката на следните семинари и конференции: 

1. Организиране и провеждане на конференции МВнР – 11.06.2015 – 20.10.2015; 

2. Организиране и провеждане на пресконференции на Агенция пътна 
инфраструктура – 11.05.2015 – 15.12.2015; 
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3. Организиране и провеждане на пресконференции за промотиране на аудио-
визуален спектакъл и изпълнение на дейности по публичност на атракциите по проект: 
„ Момчилова крепост – митовете оживяват“, Договор № BG161РО001/3.1-03/2010/001, 
Договор за безвъзмездно финансиране BG161РО001/3.1-03/2010/001, схема „ Подкрепа за 
развитието на природни, културни и исторически атракции“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по 
проект на Община Смолян – 04.10.2013 – 27.07.2014; 

4. Организиране на семинари на Община Пазарджик по проект, визуализация и 
осигуряване на информация и публичност и връзки с обществеността, медия планиране и 
реализация на рекламна стратегия по проект „ Регионален фестивал на изкуствата – град 
Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„ Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ – ОПРР, съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Р. България по 
договор №BG161РО001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган 
на ОПРР“ – 12.07.2012 – 12.07.2013; 

5. Организиране на обучения по проект на Община Садово: „ Организиране на 
обучения за целите на проект „ Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в 
Община Садово“ по проект „ Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в 
Община Садово“ – 31.10.2016 – 21.12.2016; 

6. Организиране и провеждане на конференция на SOPHARMA АД по повод 
откриване на Таблетния завод в гр. София – 05.06.2013 – 05.12.2013; 

7. Организиране и провеждане на пресконференции на „ Телекомплект“ АД по повод 
откриване на сградите на „SOPHARMA BUSINESS TOWERS” – 15.07.2011 – 30.12.2011“. 

В допълнение към цитираната информация, съдържаща се по-горе под точки 3-7, 
Участникът е уточнил, че по отношение достоверността на всяко отделно посочване е 
представен и конкретен граждански договор с експерта. 

В заключение на информацията, относима към професионалната компетентност на 
г-н К*, е допълнено следното: „Дейности на експерта: ивент-организация, логистика, 
комуникация с хотели, зали, техническо оборудване, акредитация на медии, PR дейности, 
провеждане на семинарите, отговаря за анкетите и пресрелийзите, презентации, 
тиражиране на материали, акредитация и регистрация и др.“ 

Преценявайки тяхната приложимост, Участникът по свое усмотрение допълнително 
е приложил 7 (седем) броя граждански договора, твърдейки тяхната относимост към 
гореизложената информация за изпълнявани от В.К.* дейности по организиране и 
провеждане на отделни публични събития. 

 

В резултат от направена от нея съпоставка на декларативно отразените 
волеизявления на Икономическия оператор в отделни части на ЕЕДОП, обсъдени по-горе, 
основавайки се и на задълбочения си, детайлен и обстоен анализ на конкретните данни и 
информация, съдържащи се във всеки един от допълнително представените граждански 
договора на експерта (поотделно извършен за всеки от разглежданите документи), 
Комисията констатира следните несъответствия, липса на кореспонденция и явна 
разнопосочност на информацията, изразяващи се в следното: 

(1) На първо място, впечатление прави липсата на еднозначно деклариране на 
конкретния брой години, визирани от Участника в обобщително представяната от него 
информация, досежно професионалния опит на г-н К* в организацията и провеждането на 
„ събития, форуми, семинари, PR дейности, пресконференции, връзки с медиите .......“ 

В аналогичен на обсъдения по-горе текст с цитираното съдържание,  обективиран в 
т. 6 на Част IV от Раздел „В“ на първоначално предствения от Икономическия оператор 
ЕЕДОП, който текст Комисията детайлно е отразила в относимото за този от Участниците 
поле в съставения от нея Протокол №1 (стр. 7), е декларирана продължителност от 5 (пет) 
години. 
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Видно от съдържанието на цитираното по-горе в т. 2.2. поле на Раздел „В“ от Част II 
на обсъждания понастоящем ЕЕДОП, по отношение специфичния професионален опит на 
този от експертите е декларирано, че е 2 (две) години и е с конкретна насоченост в областта 
на организирането и провеждането на събития. 

Както бе посочено в началото на настоящата точка, в полето на т. 6 на Част IV от 
Раздел „В“ на повторно представения и разглеждан ЕЕДОП, е отразена декларативно 
изложена информация за 3-годишен „ професионален опит на експерта в организация на 
събития, форуми, семинари, PR дейности, пресконференции, връзки с медиите, 
редактиране на пресрелийзи, информационни текстове, акредитации и регистрации на 
медии, журналистика и др.“. 

 

(2) На следващо място, съпоставяйки данните и информацията, съдържащи се в 
новопредставения ЕЕДОП на „Триера Комюникейшънс“ ЕООД с тези, обективирани във 
всеки един отделен, допълнително приложен граждански договор, страни по който са 
настоящия Участник и експерт В.К.*, Комисията констатира следната липса на 
кореспонденция в данните: 

- по отношение на първия проект по който е работил експерта, на посоченото в  
ЕЕДОП „организиране и провеждане на конференции на МнВР“ противостои предмета на 
сключения на 11.06.2015 г. между „Триера Комюникейшънс“ ЕООД и В.К.* Договор за 
граждански услуги, който предмет е за „Организация на два броя конференции на МнВР по 
проект: „Разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството 
съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 20000-1:2011 в дирекция 
„Консулски отношения“ на МнВР“. 

Освен несъответствието в обхвата и обема на възложени за изпълнение от 
експерта дейности, Комисията установи вътрешно противоречие и в текстовете на 
самия граждански договор, по отношение началния момент, от който възникват 
задълженията на страните по него. Въпросното противоречие се изразява в това, че в чл. 9, 
от така представения договор, страните са постигнали съгласие относно следното: 
„ Настоящият договор се сключва за срок от 20.10.2015 г., считано от датата на 
подписването му от страните.“ 

 

- аналогични на посочените в предходния абзац са констатациите на Комисията по 
отношение и на втория договор, възложен от Икономическия оператор на експерт К*, а 
именно: 

В ЕЕДОП, Участникът е декларирал, че в предметния обхват на възложени на 
експерта задачи се включва както организирането, така и провеждането на 
пресконференции на Агенция „Пътна инфраструктура“, докато в представеното копие на 
Договор за граждански услуги, от 11.05.2015 г., в предмета на възложената на експерта 
задача, влиза само организацията на „пресконференции на АПИ по проект: 
„ Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на 
разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „ Пътна инфраструктура“ и създаване 
на ГИС регистри за приходни дейности“ . 

От направения от настоящия помощен на Възложителя орган цялостен прочит на 
визирания граждански договор, бе установено, че в чл. 9 на същия, отново е налице 
разминаване, водещо до неяснота по отношение на началния момент на изпълнението му, 
предвид  уговорката, че „ Настоящият договор се сключва за срок от 15.12.2015, считано 
от датата на подписването му от страните“ , която дата, както вече бе посочено, е 
11.05.2015 г. 

 

- третият граждански договор, приложен допълнително, реферира към посочения в 
ЕЕДОП трети поред проект „на експерта“, а именно: „Изработване на аудио-визуален 
спектакъл и изпълнение на дейности по публичност на атракциите по проект: „Момчилова 
крепост – митовете оживяват“, Договор № BG161РО001/3.1-03/2010/001, Договор за 



7 
 

безвъзмездно финансиране BG161РО001/3.1-03/2010/001, схема „Подкрепа за развитието на 
природни, културни и исторически атракции“. 

По отношение изпълняваните от г-н К* задължения по който проект (както 
Комисията вече отбеляза), в ЕЕДОП е декларирано, че същите се изразяват в организиране 
и провеждане на пресконференции за промотиране на аудио-визуален спектакъл и 
изпълнение на дейности по публичност на атракциите на проекта.  

Видно от представеното копие на Граждански договор, сключен между „Триера 
Комюникейшънс“ ЕООД и В.К.* на 04.10.2013 г., възложените на експерта за изпълнение в 
срок до 27.07.2014 г. задачи се заключават в „организация, логистика и провеждане на 
пресконференции по проекта“. 

Направеният от Комисията прочит на клаузите на въпросния договор, установява 
идентичност на текстовете с гореобсъдените договори, което обстоятелство само по себе си 
не създава впечатление за нередност. Такова съмнение, както и въпрос, досежно 
достоверността на информацията, съдържаща се в разглеждания договор в неговата 
цялост, провокира обстоятелството, че като страна по това правоотношение, 
експертът е индивидуализиран с трите си имена, ЕГН и лична карта, датата на 
издаване на която е 18.09.2014 г., т.е., експертът е придобил документа си за 
самоличност почти една година след датата на „подписване“ от негова страна на 
посочения граждански договор.  

 

- напълно идентична на обсъдената по-горе разнопосочност на данни, 
Комисията установи и при прочита на следващия граждански договор, представен в 
приложение към новия за Участника ЕЕДОП и имащ за предмет „организация, логистика и 
провеждане на два броя семинари по проект: „ Организиране и изпълнение на 
фестивалните дейности за реализация на Проект: „ Регионален фестивал на изкуствата – 
Пазарджик“.  Въпросното гражданско правоотношение, видно от заглавния му текст, в 
съпоставка с клаузата на чл. 9 от съдържанието му, е с продължителност от 12.07.2012г., 
сочена като дата на сключването му, до 12.07.2013 г.  Въпреки така постигнатото 
между страните покриване на насрещни волеизявления, относно началния и крайния 
момент на изпълнение на сключения по между им договор, експерт К*, отново се е 
индивидуализирал с лична карта, издадена не само след датата на сключване на 
договора, но и след датата, на която вече би следвало да е „изпълнил“ възложените му 
организационни дейности по визирания проект, а именно: 18.09.2014 г., 

 Следващата липса на кореспонденция между данните, посочени в т. 4 от таблицата, 
инкорпорирана в полето на т. 6 в Част IV, Раздел „В“ от разглеждания ЕЕДОП, относими 
към този от експертите и информацията, установима от въпросния граждански договор, е 
по отношение на предметния обхват на „изпълнени“ от експерта дейности.  

Както бе посочено по-горе, като страна по този граждански договор, В.К.* е поел 
ангажимент да бъде „експерт - организация, логистика и провеждане на два броя 
семинари“ , докато в ЕЕДОП е деклариран следния обхват на осъществени от лицето 
задачи: „организиране на семинари на Община Пазарджик по проект, визуализация и 
осигуряване на информация и публичност и връзки с обществеността, медия 
планиране и реализация на рекламна стратегия по проект ....“ 

 

- съмнение, относно достоверността на декларираните данни, водещо и до 
неяснота по отношение действителното изпълнение от страна на експерта на 
конкретно посочените в съдържанието им, като вменени му функции и 
отговорности,  провокират и несъответствията, установени от Комисията в 
следващите два граждански договора, представени допълнително при условията на чл. 
54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП, изразяващи се следното: 

Във всеки един от въпросните два договора за граждански услуги, сключен с 
„Триера Комюникейшънс“ ЕООД, самоличността на г-н В.К.* е определена с посочения 
и по-горе документ за самоличност, имащ дата на издаване 18.09.2014 г., докато 
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самите договори, първият от които „организация на конференция по проект: „ Откриване 
сградите на SOPHARMA BUSINES TOWERS”, публично корпоративно събитие на 
„ Телекомплект“ АД“, а вторият от тях – за „организиране на конференция по проект: 
„ Организация, логистика, техническото осигуряване и промоция на публични събитие 
„ Откриване на Таблетния завод на SOPHARMA АД“, са с дати на сключване съответно 
15.07.2011г. и 05.06.2013г.  

 

- Последният допълнително представен документ е копие на Договор за граждански 
услуги, сключен на 31.10.2016 г. между „Триера Комюникейшънс“ ЕООД и В.К.*, с 
предмет „Организация на публични събития (обучения) по проект на Община Садово: 
„Организиране на обучения за целите на проект „Развитие на деца в риск и подкрепа за 
образованието в Община Садово“. Посоченият в чл. 9 период за изпълнение на така 
вменените на експерта ангажименти, е изписан по следния начин: „ .... за срок от 
21.12.2016 г., считано от датата на подписването му от страните“. 

 

В допълнение на гореизложените нейни констатации, Комисията счита, че следва да 
обърне внимание и на следния текст, общ по отношение на всички, тук обсъдени седем 
граждански договора, посредством които е направен не особено успешен опит да се докаже 
специфична професионална компетентност на г-н К* в организирането и/или провеждането 
на информационни и/или културни и/или обществени събития с масов характер и 
обективиран в клаузата на чл. 5, т. 1 от всички визирани правоотношения.  

Съобразно вписаното в обсъждания текст задължение на Изпълнителя (експерт К*), 
същият има ангажимент да извършва дейностите, предмет на възлагане по съответния 
договор, само и единствено, ако това бъде поискано от него. 

Едновременно, в чл. 9 от всеки от разгледаните по-горе граждански договора, е 
определена времева рамка (в някои от договорите – не особено коректно, какъвто акцент 
вече бе поставен от Комисията), в периода на която експерта би изпълнявал евентуално 
възложени му, „при поискване“ от Възложителя PR дейности. 

Данни, информация, или относими доказателства по отношение на това 
„ поискано“ ли е от експерта подобно изпълнение, респ. престирал ли е той 
въпросните услуги и в кой точно период от очертаната във всеки граждански договор 
времева рамка, Участникът не е представил. 

 

Релевантна информация, Комисията счита, че липсва и във връзка с уговорените в 
полза на Възложителя клаузи, предоставящи му право да прекрати съответния договор 
предсрочно, без значение наличието на вина за това от страна на експерта. Конкретните, 
липсващи данни в тази насока са по отношение на обстоятелството ползвал ли се е 
Възложителят, или не от тези си права, която празнота в информацията се дължи на факта, 
че липсва яснота дали съответния граждански договор е успешно приключил и не се 
наложило предсрочното му прекратяване, без значение безвиновно или не. 

 

В заключение, следва да се обобщи, че прочита и анализа на така 
представената за експерта информация обосновава мнението на Комисията, че 
същата е недостатъчна, за да създаде безспорна увереност, че г-н К* отговаря на 
минималните изисквания за професионална компетентност като критерий за 
технически и професионални способности и по никакъв начин не променя вече 
изложеното й в Протокол №1 становище за липсата му на съответствие с 
минималните изисквания, поставени от Възложителя към експертизата, необходима 
за обсъжданата позиция, за която Участника възнамерава да полза капацитета на 
това Трето лице.  

На следващо място, Комисията обосновава заключение, че за нея несъмнено е 
обективно невъзможно да се приеме, че г-н К* отговаря на условията и изискванията, 
одобрени в Раздел III.1.3., т. 2.1.1., б. „б“ от Обявлението за поръчка, съответно 



9 
 

утвърдено и в Част IV, Раздел I, т. 3.2.1.1., б. „б“ от Документацията за участие в 
процедурата, а именно: придобит минимум 2 (две) години професионален опит в 
организирането и/или провеждането на информационни и/или културни и/или 
обществени събития с масов характер. 

 
2.5. По т. 7 от изготвения от Комисията Протокол №1 от 20.01.2017г.: 
 
В информацията, отразена в разглежданото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на 

представения нов за Участника ЕЕДОП, касаеща лицето, предложено за изпълнение на 
функциите на експерт „ Връзки с медиите, комуникации и медийно отразяване“ – Ю.Т.*, 
Комисията констатира пропуски, несъответствия и разнопосочност на данни и информация, 
аналогични на тези, установени от нея по отношение и на предходно обсъдения експерт. 

С цел пълнота, обективност и ясна разбираемост на изводите и заключенията, 
обосновани от нея, Комисията намира, че следва да изложи конкретните, предпоставили ги 
факти и обстоятелства, а именно: 

 

(1) При прочита на данните, относими към г-жа Т* и отразени в представения в 
срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП, се установява вече известната от 
първоначалния ЕЕДОП и приета като достоверна и меродавна от страна на Комисията 
информация, че експертът е магистър по икономика с придобита специалност „маркетинг“.  

По отношение на придобития от лицето професионален опит, обаче, за разлика от 
декларирания в предходния ЕЕДОП специфичен опит на експерта от 10 (десет) години 
(конкретно обсъден и детайлно цитиран от Комисията на стр. 9 от Протокол №1), в 
тази част на обсъждания, нов ЕЕДОП, е посочено следното: „ 3 г. като ръководител 
проекти и експерт в сферата на организиране, маркетинг и мениджмънт на публични 
събития, конференции, семинари, фестивали и културни форуми, изложби, връзки с 
медиите, организиране на комуникационни кампании, пресконференции, интегрирани 
комуникации, изграждане на публичен имидж и др.“ 

Нещо повече, Комисията счита, че тук е мястото да се припомни направената от нея 
констатация, обективирана в т. 2.2. по-горе, че в Част II, Раздел „В“ на разглеждания 
ЕЕДОП, въпросния професионален опит на експерта е посочен като времеви период от 2 
(две) години. 

 

(2) В нагледна таблица (която разгледана в детайли, е видно, че в по-голямата си 
част се припокрива текстово с тази, относима към опита на експерт К*), е направено 
представяне на данни за „събития/проекти“ , сочени като изпълнени от г-жа Т*, в 
качеството й на експерт „организация на събития и провеждане на комуникационни 
кампании и медийни прояви“. Индивидуализирани за и конкретни периоди на изпълнение 
по всеки посочен проект. Въпросната информация, буквално цитирана от страна на 
Комисията, с цел избягване съмнения за липса на обективност от нейна страна, е 
структурирана по следния начин: 

„1. Организиране и провеждане на конференции МнВР – 11.06.2015 – 20.10.2015; 

2. Организиране и провеждане на пресконференции на Агенция „ Пътна 
инфраструктура“ – 11.05.2015 – 15.12.2015; 

3. Организиране на обучения по проект на Община Садово: „ Организиране на 
обучения за целите на проект „ Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в 
Община Садово“ по проект „ Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в 
Община Садово“ – 31.10.2016 – 21.12.2016; 

4. Организиране и провеждане на конференция и пресконференции на „ Контракс“ 
ЕАД – 01.02.2012 – 31.12.2013; 

5. Организиране и провеждане на конференции на в. „Пари“ – 10.01.1999 – 
31.12.1999“. 
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В заключение отново, както и в първоначално представения ЕЕДОП, е направено 
посочване на „ дейности на експерта“ , без каквато и да е референция към конкретно 
събитие/проект/клиент, във връзка с които/за когото са изпълнявани тези дейности, 
изброяването на които е в следния порядък: „ организация, логистика, провеждане на 
публични събития, конференции, семинари, интегриран мониторинг, програми, 
презентации, тиражиране на материали, акредитации и регистрации, комуникации с 
медии, подготовка на пресрелийзи, покани, комуникационни дейности и др.“ 

 

Следва да се посочи още, че по отношение на първите три проекта, индикирани във 
визираната по-горе таблица (изпълнявани от МВнР, АПИ и Община Садово), е направено 
препращане към граждански договори, а по отношение на събитията, организирани за 
„Контракс“ ЕАД и в. „Пари“ – към издадени в полза на г-жа Т* препоръки. 

Въпросните граждански договори и препоръки са представени в приложение, с цел 
доказване достоверността на данните, отразени в разглеждания нов ЕЕДОП. Разгледани по 
същество и анализирани от страна на Комисията както в тяхната цялост, така и в 
съпоставка с данните и документите, първоначално представени, а и с тези, съдържащи се в 
пекета допълнителни документи, по отношение на визираните договори и препоръки, бе 
установено следното: 

 - Трите договора за граждански услуги, представени за целите на доказване 
специфичния опит на лицето, предложено за експерт „Връзки с медиите, комуникации и 
медийно отразяване“, са абсолютно идентични с тези, описани и обсъдени по-горе по 
отношение на експерт К*. Напълно идентични, респективно са и несъответствията 
и вътрешното противоречие на текстове в самия, конкретен договор, както е 
аналогична също така и липсата на кореспонденция на предметния обхват на 
възлагани дейности, посочени в съответния договор и тези, декларирани в 
разглеждания ЕЕДОП, като „изпълнени“ от този експерт. 

С оглед посоченото, подробно изложените по-горе аргументи на Комисията, 
относими към опита на В.К.*, са еднозначно важими и по отошение на г-жа Т*. 

Нещо повече, именно с оглед тази крайно припокриваща се информация за 
двамата експерта, Комисията е в абсолютна невъзможност за обективна, 
безпристрастна и достоверна преценка, кой точно от тях – г-н К*  или  г-жа Т* е 
изпълнявал дейностите по: (1) организация на два броя конференции на МВнР, (2) 
организация на пресконференции на АПИ по проект: „ Предоставяне на ГИС базирани 
електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и 
бизнеса от АПИ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности“ и (3) организация 
на публични събития (обучения) по горецитирания проект на Община Садово. 

 

Предвид идентичността на клаузите, ангажиращи задълженията и договорната 
отговорност и на двамата експерта, логично е и спрямо г-жа Т* да са относими 
констатациите на Комисията, изтъкнати по-горе при обсъждане експертизата на г-н К*, 
досежно уговорките в чл. 5, т. 1, видни и в трите й граждански договора, сключени с  
„Триера Комюникейшън“ ЕООД. 

Съобразно вписаното в обсъждания текст задължение на Изпълнителя - експерт Т*, 
същата има ангажимент да извършва дейностите, предмет на възлагане по съответния 
договор, само и единствено, ако това бъде поискано от нея. 

Едновременно, в чл. 9 от всеки от обсъдените по-горе граждански договора, е 
определена времева рамка (в някои от договорите, аналогично като при експерт К* – не 
особено коректно), в периода на която експерта би изпълнявала евентуално възложени 
й, „при поискване“ от Възложителя PR дейности. 

Данни, информация, или относими доказателства по отношение на това 
„ поискано“ ли е от експерта подобно изпълнение, респ. престирала ли е тя 
въпросните услуги и в кой точно период от очертаната във всеки граждански договор 
времева рамка, Участникът не е представил. 
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Релевантна информация, Комисията счита, че липсва и във връзка с уговорените в 
полза на Възложителя клаузи, предоставящи му право да прекрати съответния договор 
предсрочно, без значение наличието на вина за това от страна на експерта. Конкретните, 
липсващи данни в тази насока са по отношение на обстоятелството ползвал ли се е 
Възложителят, или не от тези си права, която празнота в информацията се дължи на факта, 
че липсва яснота дали съответния граждански договор е успешно приключил и не се 
наложило предсрочното му прекратяване, без значение безвиновно или не. 

Последна (но не по важност) констатация на Комисията за некореспондиращи си 
данни в разглежданите граждански договори, се изразява в това, че като страна по всеки 
един от тях, експертът е посочена със следните три имена: Ю.Л.Т*, докато за лице, 
подписало се под текстовете на всички тях, е вписано име Ю.Ст.*. 

 

- Следващият, приложен по усмотрение на Участника документ е копие на 
Препоръка, издадена на 20.03.2017 г., от „Контракс“ ЕАД, в текста на която е отразено 
даваното от издателя й уверение, че в периода от 01.02.2012 г. до 31.12.2013 г., г-жа Т.* е 
организирала една конференция и два броя пресконференции на Дружеството за промоция 
на новите IT решения и продукти на „Контракс“ ЕАД.  

Така удостоверените данни в новата по същността си препоръка, издадена от 
посоченото Дружество в полза на експерта, рефериращи към една непрекъсната в период 
от 1 г. и 10 м. времева продължителност на изпълнение от експерта на дейности по 
организиране на три публични събития, влиза в относително противоречие с даваните от 
същото Дружество уверения за верността на обстоятелството, че „през 2012 г., г-жа Т.* е 
организирала конференция за промоция на новите IT решения на „ Контракс“ ЕАД, а през 
2013г. - два броя пресконференции за Дружеството“ , които данни са декларирани в 
предходно представена Препоръка, издадена на 08.12.2016 г. от „Контракс“ ЕАД. 

- като последно доказателствено средство за удостоверяване придобит от г-жа Т.* 
изискуемия за позицията на експерт „Връзки с медиите, комуникации и медийно 
отразяване“ специфичен опит, е представено копие на Препоръка, издадена на 10.05.2007 г. 
от в. „Пари“, удостоверяваща, че като част от екипа на вестника, г-жа Т.*, в периода от 
1998 г. до 2006 г., е работила като „журналист“ и „фото-редактор“, завеждащ редакция 
„Фотожурналистика“.  

В допълнение, обаче е посочено, че че г-жа Ст.* се е утвърдила като 
професионалист в сферата на комуникации, медийното планиране, маркетинга и други 
дейности, свързани с издателската дейност на вестника и в качеството си на маркетинг 
директор и куратор е организирала 12 фотоизложби, фотоконкурси и фотографски и 
други форуми, под патронажа на в. „Пари“. 

Посочено е, че „през 1999 г. Ю.*“  (?) е поставила началото на нов форум „Лицата на 
в. Пари“ – постоянна фотоизложба с организиране на конференции, чрез които се 
илюстрирал живота на публични и известни личности от политически, интелектуален и 
бизнес елит на България, свързани с процесите на демократизация и европеизация на 
страната. Сочи се, че в периода 10.01.1999 г. – 31.12.1999 г. г-жа Т* е организирала 4 броя 
конференции. 

 

С оглед недвусмислено видната крайна разнопосочност на данни и липса на 
припокриване в текстовете на цитирания документ на ясна информация, както по 
отношение персонификацията на лицето, извършило въпросните дейности, така и 
досежно заеманата от него длъжност, Комисията счита, че е обективно невъзможно 
да се изведе обоснован извод, че именно настоящия експерт – Ю.Т.*е изпълнявала 
дейностите по организация и провеждане на изброените в препоръката събития. 

Още повече, че и съобразно декларацията на самия Участник, изпълнението на 
въпросните организационни дейности, експертът е осъществила в периода 10.01.1999г. 
– 31.12.1999 г., към който момент, обаче не е имала придобита относима 
професионална квалификация (предвид, че същата й е призната с дипломирането й 



12 
 

през 2005 г.), съответно не би могла да придобие професионален опит по професия, 
която все още няма. 

 
3. В приложение са представени нови ЕЕДОП-и, съответни за всяко от обсъдените 

Трети лица, чийто капацитет, Участникът, на основание чл. 65 от ЗОП е декларирал, че ще 
ползва при изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане по обособена позиция №1, в 
съответствие с притежаваната от съответното лице специфична експертиза и 
професионален опит. 

След направен от нейна страна преглед и анализ на данните и информацията, 
отразени в приложените като част от допълнителния пакет документи, два броя ЕЕДОП-а, 
инкорпориращи в себе си декларациите на Третите лица, Комисията констатира, че г-н К* и 
г-жа Т.* са отстранили първоначално допуснатите от тях непълноти, неточности и 
несъответствия, относими към личното им състояние. 

Що се касае до данните и информацията, релевантни за професионалната 
компетентност на всеки отделен от експертите и обективирани в декларациите им, с оглед 
идентичното им съдържание с тези, вписани в Част IV, Раздел „В“, т. 6 от ЕЕДОП на 
„Триера Комюникейшънс“ ЕООД, Комисията счита за излишно и ненужно тяхното 
повторно отразяване, предвид обстоятелството, че изложените по-горе подробни, 
обосновани и аргументирени нейни мотиви за липсата на съответствие на тези лица 
с поставените от Възложителя критерии за подбор, са еднозначно относими и 
важими. 

 

 
 
 
2. „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД - оферта с вх. № 2 от 19.01.2017 г., 

подадени за участие по обособена позиция №1 от обхвата на настоящето възлагане. 
 
В отговор на указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1/20.01.2017 г. по отношение на изискваните му допълнителни документи, 
Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на 

представения от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания, отразени в 
предходния Протокол №1, едновременно и изброяване на допълнително представените в 
приложение към него документи, преценени от Участника като необходими  и относими за 
доказване на отделни, декларирани от него факти и обстоятелства. 

 
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, при анализа на 

отразените факти и обстоятелства в който, извършен на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, 
Комисията констатира следното: 

 
2.1. По т. 1 от Протокол №1 от 20.01.2017г.: 
 
Участникът е попълнил коректно, в неговата цялост първото поле на Част I  от 

новопредставения негов ЕЕДОП, посочвайки в първия му абзац номера на публикацията, с 
която настоящата процедура е обявена в Официален вестник на Европейския съюз, 
едновременно с което вписвайки и нейния ID номер, под който е оповестена в РОП. 

Така установеното обстоятелство, Комисията приема за отговарящо напълно на 
дадените от нея указания. 

 
 2.2. По т. 2 и т. 3 от указанията на Комисията, обективирани в съставения от 

нея Протокол №1 от 20.01.2017г.: 
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В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 20.01.2017 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки на утвърдените от Възложителя условия 
за лично състояние, Участникът е отстранил всички пропуски, установени от Комисията 
при прегледа на първоначално представената от него оферта и обективирани от нея в т. 2 – 
т. 4 от предходния неин Протокол №1. 

 
2.3. По т. 4 от указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

предходен Протокол: 
 

В първото поле на Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП, представляващият на „Мега 
Комюникейшън“ ЕООД е декларирал (отбелязвайки отговор „да“), че по отношение на 
Икономическият оператор се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в документацията по процедурата. 

В допълнение, конкретизирайки тази относително общо направена своя декларация, 
в обсъжданото поле на ЕЕДОП, е отразено  пояснение, имащо следното съдържание, 
цитирано буквално и дословно, а именно: 

„ По смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 
с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС): 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим; 

2. Представляваното от мен дружество не е контролирано от дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

3. Представляваното от мен дружество не е част от гражданско 
дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва  
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“.  

 
Отчитайки така направеното категорично волеизявление на Участника, 

според което, спрямо него не се прилагат гореизброените основания за отстраняване, 
едновременно и съпоставяйки го с не по-малко категоричния негов положителен 
отговор („да“), отбелязан в задължителното за това поле в разглежданата част на 
ЕЕДОП, с аргумент за противното, съобразявайки конкретните специфични 
национални основания за изключване, поставени от Възложителя в документацията 
по процедурата като задължителна предпоставка за отстраняване от участие, 
Комисията обосновава заключение, че така направеното потвърждание от страна на 
Икономическия оператор за приложимост спрямо него на конкретно основание, 
различно от изброените, би могло да е само наличието на „ свързаност“ по смисъла на 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК.  

 
С цел коректност, обективност и пълнота на отразяваните нейни констатации, 

установени факти и изведени след анализа им конкретни нейни изводи, Комисията намира, 
че следва да посочи и конкретните основания, предпоставили така направеното от нея  
крайно заключение, както следва: 

В констативната част на съставения от нея Протокол №1, в относимите за този от 
Участниците полета от съдържанието на документа, Комисията е отразила установените от 
нея пропуски на Икономическия оператор при попълването на данните и информацията в 
Част III, Раздел „Г“ на представения от него ЕЕДОП.  

Във връзка с така констатираната от него непълнота на обсъжданата обща 
Европейска Декларация, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, помощният на Възложителя 
орган, е обърнал внимание на Участника, че с цел точно и коректно изпълнение на 
изискванията, утвърдени от Възложителя в Раздел VI.3., предпоследен абзац от 
Обявлението за поръчка, както и в Част IV, Раздел II „ Изисквания към офертите и 
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необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 2.2.1., б. „ д“ от 
Документацията за участие в процедурата, едновременно с което и за да бъде 
недвусмислено и ясно установено налице ли са или не спрямо Икономическия оператор 
едно или повече от основанията за отстраняване, произтичащи по силата на 
императивните разпоредби на чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и на чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, има 
задължение да попълни в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от новопредставяния 
негов ЕЕДОП, всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо Икономическия оператор.  

 
Едновременно, коректно, безпристрастно и максимално ползващо самия 

Участник, Комисията точно и недвусмислено му е посочила наличието, респ. липсата 
на кои обстоятелства като основание за изключване, предвидени в националното 
законодателство трябва да впише във въпросното поле на ЕЕДОП, обръщайки му 
внимание относно следното:  

С условията, утвърдени от Възложителя в Раздел VI.3., предпоследен абзац от 
Обявлението за поръчка, идентично утвърдено и в Част IV, Раздел II „Изисквания към 
офертите и необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 2.2.1., б. „д“ 
от Документацията за участие в процедурата, основани на разпоредбите на чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, всяка от които разпоредби съдържаща 
специфични национални основания за изключване, по ясен и неподлежащ на тълкуване 
начин е подчертано, че:  

„Участникът (икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: „ Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ на ЕЕДОП, 
предвид обстоятелството, че в Част IV, раздел I, т.2.3.5. и т. 2.4. от Документацията, 
са въведени специфични национални основания за изключване от участие в процедурата“ , 
с оглед което именно в този Раздел на ЕЕДОП, Участникът трябва да декларира: 

(1) Дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим/дали за него 
е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, или попада в 
изключението по чл. 4 от същия Закон (което изключение също следва конкретно да бъде 
посочено във въпросното поле на единната декларация, представяна от Участника); 

(2) Налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци 
в настоящата процедура, предвид, че наличието на подобна свързаност е основание за 
отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП“.  

 
Нещо повече, в допълнение, Комисията недвусмислено ясно е подчертала и 

обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Документацията за участие в процедурата като основание за 
отстраняване, е такова (основание за отстраняване) и по силата на цитираните по-
горе императивни разпоредби на чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, 
т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, респ. чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, с 
оглед което и предвид констатираните пропуски в тази част на разглеждания 
ЕЕДОП, еднозначно и по неподлежащ на тълкуване начин е указала и изискала от 
„Мега Комюникейшън“ ЕООД да представи нов ЕЕДОП, с коректно попълнени 
изискуемите данни и обстоятелства във въпросното, обсъждано поле на документа. 

 
Независимо от тези точни, ясни и непредпоставящи каквото и да е двусмислие, 

или неразбиране указания, дадени на Участника по реда на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 
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ставащи по този начин задължителни за него, както бе посочено в началото на 
настоящата точка, в новопредставения от Икономическия оператор ЕЕДОП, едно от 
горецитираните указания не е съобразено и изпълнено -  липсва каквато и да е индиция 
по отношение на последното, относимо към правосубектността му основание за 
отстраняване, касаещо свързаността му с други Участници в 
процедурата/конкретната от обособените позиции, за която участва, което 
обстоятелство, с аргумент от чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, е 
абсолютно основание за отстраняване от процедурата. 

 
С оглед посоченото, едновременно отчитайки и факта, че на етапа на провеждане на 

процедурата, единственият законосъобразен, допустим и възможен за Комисията начин да 
установи/приеме налице ли е, или не свързаност между Участниците в процедурата, е 
посредством възприемане на декларирането от самите тях на всяко от изискуемите 
обстоятелства, относими към личното им състояние, в което число и обстоятелствата по чл. 
101, ал. 11 от ЗОП, несъмнена съответно е и съществеността на коректното и точно 
попълване на въпросните данни, с оглед създаването на относителна за Възложителя 
гаранция, че дейностите по предмета на поръчката ще се извършват от лица, 
отговарящи на нормативните изисквания и на поставените от самия Възложител 
условия за допустимост. 

Тук е мястото да се посочи още и това, че разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП 
изисква „При изготвяне на офертата си всеки Участник да се придържа точно към 
обявените от Възложителя условия“. Имайки предвид, че горепосочената норма е 
императивна, всеки Участник е длъжен при участие в съответната възлагателна 
процедура по ЗОП да се съобрази с това законово изискване, респ. със задължителния 
характер на влязлата в сила Документация за участие и определените в нея 
изисквания на Възложителя.  

От друга страна, правото на Участниците да получат указания по чл. 54, ал. 8, 
във връзка с ал. 7 от ППЗОП и да представят нов ЕЕДОП и/или други документи се 
реализира еднократно, а не до отстраняване на несъответствието, поради което не е 
възможно повторно изискване на декларация, относима към обсъжданите по-горе 
основания за изключване на Икономическия оператор.  

Предвид изложеното и с оглед констатациите, че от страна на „Мега 
Комюникейшън“ ЕООД липсва съобразяване с горецитираната разпоредба на чл. 101, 
ал. 5 от ЗОП, както и с условията за допустимост, одобрени от Възложителя за 
целите на настоящата процедура, Комисията намира, че Участникът не може да 
има правни очаквания офертата му да бъде приета за съответстваща на 
предварително обявените условия на поръчката.  

Така констатираното нарушение, според Комисията е от категорията на 
съществените, с оглед което Участникът следва да бъде предложен за отстраняване 
от по-нататъшно участие в процедурата. 

 
2.5. По т. 5, т. 6 и и т. 7 от указанията отразени в съставения от помощния 

орган Протокол №1: 
 
2.5.1. Следвайки и спазвайки указанията, дадени му от Комисията в Протокол №1, 

едновременно и целейки доказване на съответствие с  утвърдените, неоспорени, влезли в 
сила и придобили задължителен характер спрямо Участниците, минимални изисквания за 
технически и професионални способности, одобрени от Възложителя за целите на 
настоящата процедура, в относимото за това поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
новопредставения негов ЕЕДОП, Участникът отново е определил екип за изпълнение на 
дейностите от обхвата на обособена позиция №1, формиран от три лица – същите, 
персонално индивидуализирани и в предходната му Декларация. 
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Установима е разлика по отношение на обстоятелството, че лицето, определено 
първоначално за неизискуема, неотносима и неприложима за изпълнението на настоящата 
обществена поръчка експертна позиция на „Ръководител на екипа“ – г-жа Т.В.*, в 
разглеждания ЕЕДОП е определена от Икономическия оператор за изпълнение на 
функциите и отговорностите, следващи от позицията на експерт„ Организатор на 
публични/медийни събития“. 

 

Спрямо така посочения нов експерт, в разглежданата част от представения от 
Участника ЕЕДОП е вписана следната информация, относима към придобитата от г-жа В.* 
професионална компетентност (образование, квалификация и специфичен професионален 
опит), която информация, цитирана дословно има следното съдържание: 

- Образователна квалификация: Висше, ОКС Магистър по журналистика, 
професионална квалификация: „ Журналист“, Диплома за висше образование № 
101803/25.11.1985г., издадена от СУ „ Св. Климент Охридски“. 

 - Професионална компетентност: Стратегическо планиране и провеждане на 
комуникационни, презентационни и рекламни кампании; менажиране на специални 
събития на публичния и частен сектор; връзки с медиите и връзки с обществеността, 
управление на проекти по ОП на ЕС – „Административен капацитет“, „ Развитие на 
човешките ресурси“, „ Регионално развитие“ и др. 

- Професионален опит:  

(1) февруари 1997 г. – септември 2001 г. – главен експерт „ Ръководител 
пресцентър“ и Началник отдел „ Пресцентър“ на МЗГАР – организация и провеждане на 
комуникационна политика на министерството: провеждане на информационни и 
обществени събития с масов характер, автор и изпълнител на Комуникационната 
стратегия по прилагане на Програма САПАРД в Р. България, организатор на национален 
Агробизнес Форум през 1999 г., 2000 г. и 2001 г.“. - Разгледан по същество, така 
декларирания опит на експерта, Комисията приема за принципно относим на 
минималните изисквания, одобрени и важими за настоящето възлагане, но предвид 
обстоятелството, че визираните „информационни и обществени събития с масов 
характер“, сочени като проведени от експерта, са твърде общи и неконкретизирани, и 
в настоящето разглеждане липсва обективна опора за приемане на същите като 
годни да докажат изискуемия опит на лицето, относим към обсъжданата експертна 
позиция. Едновременно, що се касае до крайно бланкетното изброяване, ограничено до 
посочване на съответната календарна година, в която г-жа В.* е била „организатор 
на национален Агробизнес форум“, следва да се обърне внимание на обстоятелството, 
че за целите на доказване съответствие с минималните изисквания, поставени 
конкретно за настоящата обществена поръчка, е необходимо да бъдат посочени 
конкретните периоди на подготовката и организирането на въпросния форум, които 
именно периоди са относими към доказване на продължителността на специфичния 
опит на експерта, респективно относим към доказване на поставените критерии за 
подбор в обществената поръчка. 

 

(2) от 10.10.2005г. до момента – Управител на „ Мега Комюникейшън“ ЕООД – 
управление на публичната комуникация на клиенти от публичния, неправителствения и 
частен сектор, изработване на ПР и рекламни стратегии, осъществяване на връзки с 
медиите и с обществеността, провеждане на събитиен мениджмънт, управление на 
рекламни бюджети и на проекти по ОП на ЕС, както следва: 

1. Експерт „ Публични събития“ в Проект на УМБАЛ „ Свети Георги“ – Развитие 
на човешкия капитал – път към подобряване качеството на болничните услуги по договор 
№ ESF-2115-06-11001: организиране и провеждане на публични събития и провеждане на 
кампания за периода от 24.01.2013 г. до 31.05.2014 г.; 

2. Експерт „ Публични събития“ в Проект на Колеж по мениджмънт, търговия и 
маркетинг по Договор за визуализация и информация за проект № BG051РО001-3.1.08-
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00006 „Развитие на системите за управление на качеството и администриране на 
учебния процес в Колеж по МТМ – София – организиране на публични събития и 
провеждане на кампания за периода от 18 април 2013 г. до 4 юни 2014 г.; 

3. Експерт „ Публични събития“ в Проект на Колеж по мениджмънт, търговия и 
маркетинг по Договор за визуализация и информация № 198в/26.04.2013 г. за проект № 
BG051РО001-4.3.04-0031 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в 
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София“ – организиране на публични 
събития и провеждане на кампания за периода от април 2013 г. до август 2014 г.; 

4. Експерт „ Публични събития“ в Проект на Община Пловдив по договор 
BG161РО001/1.4-09/2012/005-U-8 за проект „ Изграждане на зелена о достъпна градска 
среда в град Пловдив“ – организиране на публични събития и провеждане на кампания за 
периода от 13.01.2014 г. до 12.12.2015 г.; 

5. Експерт „ Публични събития“ в Проект на Министерство на икономиката и 
енергетиката в 6 броя договори за организиране на събития за публичност и информация 
– планиране и провеждане на 12 броя публични събития/пресконференции, доставка на 
кафе-паузи, отпечатване на рекламни материали, анализ на анкетни карти, доставка 
на публикации в медиите и др. по договори по ОПРР, както следва: 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-09-U-005 за периода от 09.07.2010 г. до 29.10.2012г.; 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-07-U-5 за периода от 09.10.2010 г. до 10.06.2014 г.; 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-4-U-23 за периода от 09.07.2010 г. до 10.05.2012 г.; 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-3-U-032 за периода от 09.07.2010 г. до 30.04.2011 г.; 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-2-U-016 за периода от 09.07.2010 г. до 10.03.2012 г.; 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-1-U-031 за периода от 09.07.2010 г. до 30.04.2011 г.“ 

При направена от нея съпоставка на тук посочените и декларирани като 
изпълнявани от г-жа Т.В.*функции, бидейки експерт „Публични събития“ в 
горецитираните проекти на МИЕ, а именно: планиране и провеждане на 12 броя 
публични събития/пресконференции, доставка на кафе-паузи, отпечатване на 
рекламни материали, анализ на анкетни карти, доставка на публикации в медиите и 
др. по договори по ОПРР, с отговорностите и задълженията, декларирани в 
първоначалния ЕЕДОП на Участника като вменени и изпълнявани от г-жа Т.Б.*, като 
експерт „Публични събития“, Комисията констатира, че въпросните дейности са 
напълно идентични.  

Разлика се установява, обаче в новодекларираните по отношение на 
изпълняваните от г–жа Б.* дейности по въпросния проект (детайлно описани по-
долу), които вече, бидейки „предоставени“ на г-жа В.*, не са „планиране и провеждане 
на 12 броя публични събития/пресконференции, доставка на кафе-паузи, отпечатване 
на рекламни материали, анализ на анкетни карти, доставка на публикации в медиите 
и др. по договори по ОПРР“ и въпреки началото на изпълнението им преди повече от 
седем години, са се променили на: „ изработване на съобщения за медиите, медиен 
мониторинг, доставка на платени публикации в медиите и др. по договори по ОПРР“. 

 

Преценявайки тяхната относимост и приложимост, Участникът по свое желание (без 
същите, с оглед разпоредбата на чл. 59, ал. 3 от ЗОП да са изисквани от Възложителя), 
допълнително е приложил и следните документи, целящи удостоверяване на придобит от 
експерт Т.В.* специфичен професионален опит, а именно: 

(1) копия на 2 броя трудови книжки, от удостоверителните записи, в които е видно, 
следното: 

- в периода от 01.12.1992 г. до 31.12.1993 г., г-жа В.* е заемала длъжността 
„репортер“ в „Стандарт нюз“ ООД; 

- за времето от 01.01.1995 г. до 31.12.1995 г. е изпълнявала задълженията на 
„репортер“ в „Стандарт нюз“ АД; 
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- от 01.01.1996 г. до 07.03.1997г. е назначена като „редактор“ в „Сега“ АД; 
- в периода от 24.02.1997 г. до 20.05.1997 г. е заемала длъжност „Главен експерт 

ръководител пресцентър“ в Министерство на земеделието и хранителната промишленост 
(МЗХП); 

- за времето от 27.05.1997 г. до 02.07.2001 г. е изпълнявала последователно 
задълженията на „Главен експерт ръководител пресцентър“ и „началник отдел“ в 
МЗХП/Министерство на земеделието и горите; 

- в периода от 01.09.2001 г. до 01.04.2002 г. е заемала длъжност „Технически 
организатор“ в „Цанев и син“ ООД; 

- за времето от 08.05.2002 г. до 01.05.2004 г. е изпълнявала задълженията на 
„редактор“ в „Монитор“ ООД (в. „Монитор“); 

- в нечетлив период е била „координатор“ в Издателство „Демокрация“; 
- от 01.05.2005 г. до 01.11.2005 г. е заемала длъжност „завеждащ отдел „Бизнес“ в 

„Политика Днес“ ООД (в. „Политика“); 

(3) копие на служебна книжка, от записите в която е видно, че за времето от 
02.07.2001 г. до 04.07.2001 г., г-жа В.* е изпълнявала задълженията на „младши експерт и 
и.д. началник отдел“ в Министерство на земеделието и горите;  

(4) копие на Удостоверение, с изх. № 4411 от 25.11., но с нечетлива година, 
издадено от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изразяващо 
удовлетвореността му от съвместната работа с „ Мега Комюникейшън“  ЕООД, считано от 
2006 г. „до момента“. Сочи се, че в рамките на сключен по между им договор, Дружеството 
осигурява целогодишно пълно медийно и PR обслужване, в което се включва: медиен 
мониторинг, формулиране на послания, планиране, организиране и провеждане на 
интегрирани комуникационни кампании на национално и регионално ниво, промотиране на 
нови продукти и услуги, осъществяване на ефективни връзки с медиите и с обществеността, 
кризисен PR и реклама. 

Посочено е, че освен на базата на годишния договор за пълно медийно и PR 
обслужване, „Мега Комюникейшън“ ЕООД работи и като изпълнител на няколко договора 
за информация и публичност, първият от които е именно този, на който експерта основава 
част от специфичния професионален опит, подробно цитиран в т. 1 по-горе, а именно: 

1. Договор № ESF-2115-06-11001 за визуализация и публичност по проект „Развитие 
на човешкия капитал - път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ 
„Свети Георги“ ЕАД – Пловдив“, финансиран по Схема за безвъзмездна финансова помощ 
„Социални иновации в предприятията“ – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 
г., като договорът, който Дружеството е  изпълнило, се отнася за периода от 24.01.2013 г. – 
31.05.2014 г. на обща стойност 1 197 лв. без ДДС и включва: (1) организиране и 
провеждане па 2 пресконференции за 20 участници, (2) изработване на 500 броя 
рекламни брошури, (3) 50 броя плакати и (4) 2 броя банери, (5) изработване и монтаж 
на 1 брой информационно табло и (6) 1 брой постоянна обяснителна табела,  както и 
(7) осигуряване на фото и видео заснемане на събитията за информация и публичност. 

Направено е уточнение, че организацията, изпълнението и контрола на заявените 
дейности по договор е било поверено на 2-ма служители на „Мега Комюникейшън“ 
ЕООД, а именно: Т.Б.* и А.Г.*, чийто ръководител е била Т.В.*— управител на 
Дружеството. 

Съпоставяйки така изложеното в обсъждания документ, с декларираните от 
Икономическия оператор обстоятелства, че именно г-жа В.* е организирала и провела 
публичните събития и кампании по договор № ESF-2115-06-11001, Комисията счита, 
че за меродавно, обективно и безпристрастно следва да се кредитира направеното от 
Изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД удостоверяване, според 
което г-жа В.* не е участвала в реалното, „физическо“ изпълнение на гореизброения 
комплекс от дейности, включени в проекта, изпълняван от представляваното от нея 
Дружество и ръководения от нея екип.  
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В резултат от това си заключение, Комисията обосновава и извод, че 
експертът не е доказала по безспорен и необорим начин придобит от нея изискуемия 
специфичен опит във визирания в ЕЕДОП период от 24.01.2013 г. до 31.05.2014 г. 

 

(5) Следващият, допълнително приложен документ е копие на Удостоверение, с изх. 
№ 304М от 02.02.2015 г., издадено от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, в полза 
на „Мега Комюникейшън“ ЕООД и съдържащо даваното от автора му уверение, че това 
именно Дружество е изпълнило Договор за визуализация и информация по проект: 
BG051P0001-3.1.08-0006 „Развитие на системите за управление на качеството и 
администриране на учебния процес в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – 
София“ по Схема BG051PO001- 3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във 
висшите училища", финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. 

Удостоверено е, че посочения договор е сключен на 18 април 2013 г. и е изпълнен 
окончателно на 4 юни 2014 г. Допълнително е посочена общата му стойност и е направено 
изброяване на конкретните, възложени и изпълнени от  „Мега Комюникейшън“ ЕООД 
дейности, а именно: 

- Изработване и отпечатване на рекламно-информационни материали – брошури, 
папки за документи, химикали, информационни табели и стикери; 

- Разработване на интернет-страница за проекта; 

- Публикуване на рекламни карета в печатни медии; 

- Провеждане на пресконференция по проекта. 

В заключение е направено поименно посочване и на конкретните лица, участвали в 
изпълнението на изброените мерки за публичност, както следва: Т.Ив.В.*, Д.М.П.* и 
А.Р.Г.*. 

Липсва, обаче ясна конкретизация, кой от експертите, коя/кои от посочения 
комплекс дейности (малка част от които е тази по провеждане на една 
пресконференция) действително е изпълнявал, с оглед което за Комисията е налице 
обективна невъзможност да обоснове правилен и безпристрастен извод, че именно г-
жа В.* е експерта, организирала и провела въпросната пресконференция. Още повече, 
че в обсъденото по-горе съдържание на ЕЕДОП, самата тя е декларирала изпълнение 
на съвсем различни дейности, като: „ организиране на публични събития и провеждане 
на кампания“, каквито дейности, видно от цитираното съдържание, отразено в 
референцията на Възложителя на услугите, в рамките на този именно договор не са 
възлагани и изпълнявани. 

 
(6) Представено е и копие на друго Удостоверение, с характер на Референция, 

издадено от Директора на Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг - изх. № 303М от 
02.02.2015 г., изразяващо удовлетвореността на издателя му от работата на „ Мега 
Комюникейшън“ ЕООД, в качеството му на Изпълнител по договор за визуализация и 
информация №198в/26.04.2013 г. по проект: №BG051P0001-4.3.04-0031 „Развитие на 
електронните форми на дистанционно обучение в Колеж по мениджмънт, търговия и 
маркетинг – София“ по Схема BG051P0001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на 
дистанционно обучение в системата на висшето образование", финансиран от ОП „Развитие 
на човешките ресурси" 2007-2013 г. 

 Пояснено е, че договорът за визуализация и информация е бил изпълняван в 
периода от април 2013 г. до август 2014 г. от следните лица: Т.И.В..* – управител на „Мега 
Комюникейшън" ЕООД, Т.Д.Б.* и А.Р.Г.*- служители на Агенцията,  

Видно от направеното изброяване, изпълнявайки и този от възложените му 
договори, настоящия Участник е осъществил комплекс от мерки за визуализация и 
публичност, както следва: (1) изработване и отпечатване на 1000 броя брошури, (2) 20 
броя стикери, (3) 250 броя папки, (4) 4 броя информационни табели, (5) брандиране на 500 
броя химикали, (6) провеждане на 2 броя пресконференции по проекта, (7) изработване и 
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публикуване на 15 броя рекламни карета в печатна медия, (8) разработване на интернет-
страница по проекта, (9) изработване и излъчване на 10 броя рекламни аудио клипа в 
радио и 10 броя видео клипа в ТВ. 

 
По идентичен начин с направеното спрямо предходнообсъдената Референция, и 

по отношение на тази е важимо заключението на Комисията, че липсва ясна 
конкретизация, кой от посочените трима експерта, коя/кои от изброения комплекс 
дейности действително е изпълнявал, с оглед което е налице обективна 
невъзможност да се обоснове правилен и безпристрастен извод, че именно г-жа В.* е 
експерта, организирала и провела двете пресконференции по проекта.  

Също идентично на заключението, изведено по-горе е и обосноваваното от тук 
обсъденото съдържание на тази референция, че в ЕЕДОП, г-жа В.* е декларирала 
изпълнение от нейна страна на съвсем различни дейности, като: „ организиране на 
публични събития и провеждане на кампания“, каквито дейности, видно от 
цитираното съдържание, отразено в удостоверението на Възложителя на услугите, в 
рамките на този именно договор не са възлагани и изпълнявани. 

 
(7) Последният, допълнително приложен документ е копие на Удостоверение, 

издадено на 12.12.2015 г. от Община Пловдив, в полза на „Мега Комюникейшън” ЕООД. 
Съобразно удостоверяванията в текста на документа, Дружеството е изпълнило Договор № 
BG161PО001/1.4-09/2012/005-U-8, имащ за предмет извършване на дейности по 
осигуряване на информация и публичност по Проект BG161РО001/1.4-09/2012/005 
„Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“, финансиран по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PО001/1.4-09/2012 „Зелена и 
достъпна градска среда“. 

Посочено е, че изпълнението на проекта е осъществено в периода 13.01.2014 г. - 
12.12.2015 г., като в обхвата му са включени дейности по два обекта: 

- Основен обект на интервенция: Парк „Цар Симеонова градина“, за промотирането 
на който са (1) организирани и проведени на 2 броя пресконференции за не по-малко от 20 
участници, (2) изработени и монтирани 1 брой временна табела СМР, (3) 1 брой 
постоянна обяснителна табела, (4)отпечатени са 1000 броя информационни брошури и са 
(5) изработени банер, (6) фото и видео заснемане на събитията за информация и 
публичност. 

- Подобект: „Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр, Пловдив р-н 
Източен. УПИ I 21 - общ. зеленина, кв. 12 по плана ма кв. „Гладко попе“, в обхвата на 
относимите PR дейности за който са включени: (1) организиране и провеждане на 2 броя 
пресконференции за не по-малко от 20 участници, (2) изработване и монтиране на 1 брой 
временна табела СМР, (3) 1 брой постоянна обяснителна табела, (4) отпечатване на 200 
броя информационни брошури, (5) фото и видео заснемане на събитията за информации и 
публичност 

В заключение е направено уточнение, според което, организацията, изпълнението и 
контролът на заявените дейности по договора са били поверени на следните пет лица: 
Т.В.* – Управител на Дружеството, Д.П.*, Т.Б*, А.Г.* и В. А.*, от които авторът на 
Удостоверението изказва пълната си удовлетвореност за „високото качество на работа и 
професионално изпълнение на проекта като цяло, в т.ч. и на изработените и доставени 
информационно-рекламни материали“. 

 

Аналогично на направените по-горе нейни изводи, Комисията счита, че и в тук 
цитираното Удостоверение липсва ясна конкретизация, кой от посочените петима 
експерта, коя/кои от изброения комплекс дейности действително е изпълнявал, с 
оглед което, отново е налице обективна невъзможност да се обоснове правилен и 
безпристрастен извод, че именно г-жа В.* е лицето, организирало и провело 
пресконференциите, предвидени за двата проектни обекта. 
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Още повече, както вече бе посочено от Комисията, в обсъденото по-горе 
съдържание на ЕЕДОП, самият Участник е декларирал по отношение на този от 
експертите изпълнение на съвсем различни дейности, като: „ организиране на 
публични събития и провеждане на кампания“, каквито дейности, видно от 
цитираното съдържание, отразено в Удостоверението на Община Пловдив и в 
рамките на този договор не са възлагани и изпълнявани. 

 
Отчитайки установените от нея факти и обстоятелства, относими към 

съответствието на г-жа В.*, респ. – допустимостта на самия Участник, Комисията 
счита, че спрямо нея липсва обективна опора и фактическа основа, на която да може 
да обоснове крайния си извод, че предложения от Участника експерт съответства на 
одобрените от Възложителя изисквания за придобит минимум 2 (две) години 
професионален опит в организирането и/или провеждането на информационни и/или 
културни и/или обществени събития с масов характер, за да е налице съответствие с 
критерия за подбор, утвърден както в текста на Раздел III.1.3., т. 2.1.1., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, така и в Част IV, Раздел I, т. 3.2.1.1., б. „б“ от 
Документацията за участие в процедурата. 

 
2.5.2. От информацията, отразена в разглежданото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част 

IV на новопредставения от Участника ЕЕДОП, относима към първия от експертите, 
предложени за изпълнение на позицията „ Връзки с медиите, комуникации и медийно 
отразяване“ – г-жа Т.Б.*, Комисията отново е в невъзможност да придобие ясна 
увереност по отношение придобит от посочения експерт минимум 2 (две) години 
професионален опит в организирането и/или изпълнението на информационни или 
комуникационни кампании и/или медийни събития, което обстоятелство сочи на 
неизпълнение от страна на Участника на одобреното за целите на настоящата 
процедура изискване, обективирано в Раздел III.1.3., т. 2.1.2., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, идентично разписано и в Част IV, Раздел I, т. 3.2.1.2., б. „б“ от 
Документацията за участие в процедурата. 

Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от 
Комисията заключение, се изразяват в следното: 

 

В посоченото поле на ЕЕДОП е вписана информация, която, цитирана буквално и 
дословно има следното съдържание: 

„- Образователна квалификация:  

(1) Висше, ОКС Магистър по българска филология, Професионална квалификация: 
„ Специалист по български език и литература“ и „ Преподавател по български език и 
литература в Средно общообразователно училище“, Диплома за висше образование от 
2004 г., издадена от ПУ „ Паисий Хилендарски“; 

(2) Висше, ОКС Магистър по бизнес комуникации и ВО, Професионална 
квалификация: „ Мениджър“, Диплома за висше образование № 031764/29.06.2013 г., 
издадена от ПУ „ Паисий Хилендарски“. 

- Професионална компетентност: Стратегическо планиране и провеждане на 
комуникационни, презентационни и рекламни кампании; менажиране на специални 
събития на публичния и частен сектор; връзки с медиите и връзки с обществеността, 
управление на проекти по ОП на ЕС – „Административен капацитет“, „ Развитие на 
човешките ресурси“, „ Регионално развитие“ и др. 

- Професионален опит: 

(1) май – юли 2000 г. – Общинска фондация „ Европейски месец на културата“ – 
Пловдив, Координатор на пресцентър, организиране на пресконференции и интервюта, 
подготвяне на съобщения до медиите, организиране на промоционални и рекламни 
кампании; 
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(2) септември 2007 г. – до момента – Експерт „ Връзки с обществеността“ в 
„ Мега Комюникейшън“ ЕООД – управление на публичната комуникация на клиенти от 
публичния, неправителствения и частен сектор, изпълнение на проекти по ОП на ЕС, 
изработване на ПР и рекламни стратегии, осъществяване на връзки с медиите – медиен 
мониторинг, изработване и тиражиране на съобщения за медиите, доставка на 
информации в печатни и електронни медии, връзка с обществеността, менажиране на 
публични събития, управление на рекламни бюджети“. 

При прочита на така декларираните за експерта данни, прави впечатление 
описанието на обхвата дейности и ангажименти, възлагани и изпълнявани от г-жа 
Б.* като експерт „Връзки с обществеността“  в „Мега Комюникейшън“ ЕООД,  които 
в пълна степен се припокриват с отговорностите и функциите, описани като вменени 
и осъществявани от Управителя на Дружеството – г-жа В.*, едновременно с което 
пък не кореспондират със задълженията, произтичащи от заеманата от този от 
експертите длъжност и подробно изброени в приетата от самата г-жа Б.* на 
27.05.2009 г. длъжностна характеристика за позицията й на експерт „Връзки с 
обществеността“ .  

 

В продължение е направено конкретизиране на проекти, по които се декларира, че г-
жа Б.* е работила, в качеството си на: 

1. Експерт „ Връзки с медиите“ в Проект на УМБАЛ „ Свети Георги“ – Развитие на 
човешкия капитал – път към подобряване качеството на болничните услуги по договор № 
ESF-2115-06-11001: изработване и публикуване на информации за медиите, организиране и 
изпълнение на информационни кампании и медийни събития за периода от 24.01.2013 г. до 
31.05.2014 г.; 

2. Експерт „ Връзки с медиите“ в Проект на Колеж по мениджмънт, търговия и 
маркетинг по Договор за визуализация и информация за проект № BG051РО001-3.1.08-
00006 „Развитие на системите за управление на качеството и администриране на 
учебния процес в Колеж по МТМ – София – изработване и публикуване на информации за 
медиите, организиране и изпълнение на информационни кампании и медийни събития за 
периода от 18 април 2013 г. до 4 юни 2014 г.; 

3. Експерт „ Връзки с медиите“ в Проект на Община Пловдив по договор 
BG161РО001/1.4-09/2012/005-U-8 за проект „ Изграждане на зелена и достъпна градска 
среда в град Пловдив“ – изработване и публикуване на информации за медиите, 
организиране и изпълнение на информационни кампании и медийни събития за периода от 
13.01.2014 г. до 12.12.2015 г.; 

4. Експерт „ Връзки с медиите“ в Проект на Министерство на икономиката и 
енергетиката в 6 броя договори за организиране на събития за публичност и информация 
– изработване на съобщения за медиите, медиен мониторинг, доставка на платени 
публикации в медиите и др. по договори по ОПРР, както следва: 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-09-U-005 за периода от 09.07.2010 г. до 29.10.2012г.; 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-07-U-5 за периода от 09.10.2010 г. до 10.06.2014 г.; 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-4-U-23 за периода от 09.07.2010 г. до 10.05.2012 г.; 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-3-U-032 за периода от 09.07.2010 г. до 30.04.2011 г.; 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-2-U-016 за периода от 09.07.2010 г. до 10.03.2012 г.; 

- BG161РО001/3.3-01/2008/001-1-U-031 за периода от 09.07.2010 г. до 30.04.2011 г.“ 
 
Така декларирания опит на експерта по визираните проекти на МИЕ, 

Комисията счита, че принципно би могла да приеме за релевантен и относим за 
доказване съответствие с минималните изисквания, поставени в настоящата 
процедура към експертната позиция, за която е предложена г-жа Б.*, но в настоящия 
случай, основавайки се на конкретно установени от нея факти обстоятелства, след 
съпоставка на декларациите на самия Участник, съдържащи се в предходния и 
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новопредставения негови ЕЕДОП-и, настоящият помощен орган приема, че същото е 
обективно невъзможно, предвид следното: 

Видно от представения с офертата предходен ЕЕДОП, в относимите за г-жа 
Б.* данни, е посочено, че в тези проекти на МИЕ, експертът е участвала в изпълнение 
на дейности по 6 броя договори (конкретно изброени и индивидуализирани с 
горепосочените номера) за: „ организиране на събития за публичност и информация – 
планиране и провеждане на 12 бр. публични събития/пресконференции, доставка на 
кафе-паузи, отпечатване на рекламни материали, анализ на анкетни карти, доставка 
на публикации в медиите и др.“, което отразяване, освен всичко е обсъдено от 
Комисията в Протокол №1 (стр. 18). 

Видно пък от информацията, вписана в новия ЕЕДОП на Участника и 
директно пренесена в предходния абзац на настоящия Протокол, се оказва, че г-жа Б.* 
всъщност е изработвала съобщения за медиите, медиен мониторинг, доставка на 
платени публикации в медиите и др. 

Предвид именно тази липса на постоянство, разнопосочност и несъответствие 
в декларираните от Участника данни, както и недвусмислено видното „прехвърляне“ 
на права и задължения от един експерт към друг, в зависимост от това, какво 
изискване му е поставено, Комисията счита, че толерирането от нейна страна на 
подобен начин на процедиране, би поставило останалите Участници в 
неравнопоставено положение и съответно, би довело до нарушаване на основните 
принципи, въздигнати в чл. 2 от ЗОП. 

 
Като доказателства за достоверността на данните отразени в представения ЕЕДОП, 

са приложени допълнително и следните документи, целящи удостоверяване на придобити 
от експерта образование и специфичен опит: 

(1) копия на 2 бр. Дипломи за завършено висше образование, ведно с приложение, 
описани по-горе; 

(2) копие на трудова книжка, от удостоверителните записи в която, е видно, че: 

- в периода от 30.09.1996 г. до 01.12.1997 г., експерта е заемала длъжността „учител“ 
в ГПЧЕ „П. Каравелов“; 

- за времето от 01.09.2000 г. до 01.10.2000 г. е назначена като „специалист“ в 
„Стария Пловдив – Гергов“ АД; 

- от 01.12.2000 г. до 04.06.2001 г. е изпълнявала задълженията на „специалист“ в 
„Стария Пловдив – Гергов“ АД; 

- в периода от 01.09.2003 г. до 16.07.2006 г. е заемала длъжността „радио водещ“ в 
„Радио Веселина“ АД; 

- считано от 01.09.2007 г. г-жа Б.* изпълнява задълженията на „Експерт връзки с 
обществеността“ в „Мега Комюникейшън“ ЕООД. 

 

(3) копие на Длъжностна характеристика на длъжността „Експерт връзки с 
обществеността“; 

(4) копия на: 
- Удостоверение, издадено от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“ 

ЕАД, имащо изх. № 4411 от 25.11. и нечетлива година; 

-Удостоверение, с изх. № 303М от 02.02.2015 г., издадено от Директора на Колежа 
по мениджмънт, търговия и маркетинг“ и  

- Удостоверение, издадено на 12.12.2015 г. от Община Пловдив,  

всички те (горецитираните Удостоверения), подробно описани и обсъдени в 
предходната точка 2.5.1. на настоящия Протокол, с които, обаче, по мнение на 
Комисията не се доказва по несъмнен и безусловен начин изискуемия специфичен 
професионален опит на експерта от минимум 2 (две) години в организирането и/или 
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изпълнението на информационни или комуникационни кампании и/или медийни 
събития. 

Този си извод настоящият помощен орган основава на доводи и аргументи, 
аналогични и припокриващи се смислово с тези, изтъкнати като мотиви за 
неприемане наличието на съответствие на предходнообсъдения експерт с 
минималните изисквания, поставени като критерий за подбор и допустимост в 
процедурата и на самия Икономически оператор, а именно: 

Всяко едно от горецитираните Удостоверения е издадено от конкретна 
публична институция, по чието възлагане „Мега Комюникейшън“ ЕООД е 
изпълнявало съответен договор за осъществяване на мерки за информация и 
публичност.  

Общ по отношение на всички тези договори е факта, че в предметния обхват на 
възлагане на всеки от тях е включен разнороден и широкообхватен предмет на 
изпълнение, незначителна част от който е провеждане на определен брой, от две до 
четири публични събития.  

Освен посоченото, важно е да се отбележи, че въпросните събития, във всяко 
едно от трите, обсъждани Удостоверения, са ясно индивидуализирани по вид, а 
именно: пресконференции. 

Друг общ момент в обсъжданите документи, е отделеното от всеки 
Възложител внимание на екипа от експерти, изпълнявал дейностите по конкретния 
договор, като е направено поименното им посочване. 

Във всички тези Удостоверения, обаче, липсва дори и най-малка, ясна 
конкретизация, кой от експертите, коя/кои от посочения комплекс дейности 
действително е изпълнявал, с оглед което за Комисията е налице обективна 
невъзможност да обоснове правилен и безпристрастен извод, дали г-жа Б.*, или някой 
от останалите й колеги е експерта, организирал и провел въпросните 
пресконференции, или част от тях.  

Още повече, че в обсъденото по-горе съдържание на ЕЕДОП, по отношение на 
този от експертите (Т.Б.*), самият Икономически оператор е декларирал  изпълнение 
от нейна страна на съвсем различни дейности, като: „ изработване и публикуване на 
информации за медиите, организиране и изпълнение на информационни кампании и 
медийни събития“, каквито дейности (видно от съдържанието, отразено от всеки 
отделен Възложител на конкретните услуги), в рамките на тези именно договори не 
са възлагани и изпълнявани. 

 
2.5.3. По отношение на втория от експертите, посочен от Участника като определен 

за изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция  „ Връзки с 
медиите, комуникация и медийно отразяване“ - г-жа В.А.*, в представения при реда и 
условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов Единен европейски документ за обществени 
поръчки, са отразени данни и информация, които почти напълно преповтарят тези от 
първоначално представения от Икономическия оператор ЕЕДОП и които Комисията 
детайлно и обстойно е обсъдила в съставения от нея Протокол №1 (стр. 18 и 19). 

Единствената нова, допълнителна информация, декларирана като относима и 
досежно този от еспертите, се изразява в направено позоваване на изпълнявания от Мега 
Комюникейшън“ ЕООД договор с Община Пловдив, във връзка с Проект BG161РО001/1.4-
09/2012/005-U-8 -„Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“, който 
Комисията вече имаше възможност да обсъди във връзка с коментирания по-горе опит за 
доказване съответствие и  допустимост на останалите двама експерта. 

По отношение на г-жа А.*, в тази част на обсъжданата т. 6 в Раздел „В“ на Част IV от 
този ЕЕДОП, е направено посочване на следните, изпълнявани по въпросния договор с 
Община Пловдив дейности от страна на експерта: „изработване и публикуване на 
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информации за медиите, организиране и изпълнение на информационни кампании и 
медийни събития за периода от 13.01.2014 г. до 12.12.2015 г.“. 

За удостоверяване верността на така декларираните от него данни, посредством 
които се прави опит за доказване съответствието на експерта с важимите за настоящето 
възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, отново е представено 
обсъденото по-горе Удостоверение от 12.12.2015 г., с издател Община Пловдив, сочещо на 
извършено от страна на поименно посочените експерти на „Мега Комюникейшън” ЕООД 
(всред които и г-жа А.*) комплексно и широкообхватно по предмет изпълнение на  
дейности по осигуряване на информация и публичност по цитирания Проект. 

 
С оглед идентичността на обсъжданите данни, информация и подкрепящите 

ги доказателствени средства, с тези, представени по отношение на предходните 
двама експерта, съвсем логично и обективно обосновано е и становището на 
Комисията, изразено по-горе спрямо екперт В.* и експерт Б.* да е еднозначно важимо 
и приложимо и за този експерт. 

Така визираното становище на настоящия помощен орган, се заключава в 
следното: 

Въпросното Удостоверение е издадено от конкретна публична институция, по 
чието възлагане „Мега Комюникейшън“ ЕООД е изпълнявало конкретен договор за 
осъществяване на мерки за информация и публичност.  

Безспорно видно от удостоверяването, направено от Възложителя в 
съдържанието на същия дози документ е, че в предметния обхват на възлагане на 
изпълнявания от „Мега Комюникейшън“ ЕООД договор, е включен разнороден и 
широкообхватен предмет на изпълнение, незначителна част от който е провеждане 
на определен брой публични събития, които са и ясно индивидуализирани по вид, а 
именно: пресконференции. 

Действително, безспорно установено е, че в издаденото от Община Пловдив 
удостоверение г-жа А.* е посочена като член на екипа от експерти, изпълнил 
дейностите по договора, но не по-малко безспорно, също така е и обстоятелството, 
че липсва дори и най-малка, ясна конкретизация, кой от поименно посочените в 
Удостоверението пет експерта, коя/кои от посочения комплекс дейности 
действително е изпълнявал, с оглед което за Комисията отново е налице обективна 
невъзможност да обоснове правилен и безпристрастен извод, дали точно г-жа А.*, или 
някой от останалите й колеги е експерта, организирал и провел въпросните 
пресконференции, или част от тях. 

Тази преценка на Комисията е максимално затруднена и от обстоятелството,  
че същите твърдения (за изпълнение на дейностите по организация и провеждане на 
тези точно пресконференции), Участникът е направил и за предишните си двама 
експерта.  

В заключение, следва да се посочи отново и, че в обсъденото по-горе съдържание 
на ЕЕДОП, по отношение и на този от експертите (В.А.*), самият Икономически 
оператор е декларирал  изпълнение от нейна страна на съвсем различни дейности, 
като: „ изработване и публикуване на информации за медиите, организиране и 
изпълнение на информационни кампании и медийни събития“, каквито дейности, 
видно от съдържанието, отразено в Удостоверението на Община Пловдив, в рамките 
на този именно договор, не са възлагани и изпълнявани. 

 

Що се касае за останалата, повторно посочена от Участника информация, касаеща 
професионалната компетентност на този експерт, в допълнение на вече изтъкнатото от нея 
в предходния Протокол №1 (поддържано в неговата цялост и понастоящем), Комисията 
счита, че следва да отбележи и следните свои констатации: 

(1) При направения прочит на декларираните данни за „професионална 
компетентност“ и „ професионален опит“ на г-жа А.*, в което число и описанието на 
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обхвата дейности и ангажименти, възлагани и изпълнявани от нея като експерт „Връзки с 
обществеността“ в „Мега Комюникейшън“ ЕООД, настоящия помощен орган установи, че 
е налице пълно, еднозначно и дословно припокриване с данните и информацията, 
формиращи описанието на професионалната компетентност и професионалния опит на 
предходните два експерта, включително и с отговорностите и функциите, описани като 
вменени и осъществявани от Управителя на Дружеството – г-жа В.*. 

Наблюдава се и това, че така посочените, осъществявани от експерт А.* 
дейности не кореспондират със задълженията, произтичащи от заеманата от този 
от експертите длъжност и подробно изброени в приетата от самата нея 
длъжностна характеристика за позицията й на експерт „Връзки с обществеността“ .  

 

(2) Във връзка с декларираното участие на г-жа А.* като експерт „ Връзки с 
медиите“ в следните два проекта: 

„- Проект на Столична община – район „ Люлин“ по договор с ОПАК № 13-22-
47/06.01.2014 за периода от 30.05.2014 г. до 30.08.2014 г. и  

- Проект на Община Пловдив по договор с ОПРР № BG161РО001/1.1-12/2011/060 за 
периода от 10.07.2013 г. до 25.10.2013 г.“, 

Комисията приема, че посредством тях, за експерта е доказан изискуем 
специфичен опит, но при направена елементарна калкулация на цифровото изразяване 
на горепосочените времеви периоди, в които се декларира, че В.А.*е изпълнявала 
дейности като експерт „Връзки с медиите“, се установява, че така доказания й опит 
в тази именно сфера на професионална компетентност е 6 месеца и 15 дни. 

 
(3) Във връзка с последния Проект, при изпълнението на който е декларирано 

участие на експерта, описан като „Проект на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство – планиране, организиране и провеждане на информационно, 
изработване на съобщения за медиите, тиражиране и осъществяване на медийно 
покритие, публикуване на платено прессъобщение в национална медия и др. по договор с 
ОПАК № BG161РО001/1.1-12/2011/060 за периода от 03.09.2015 г. до 30.09.2015 г., 
Комисията счита, че не би могла да приеме този (при това изключително кратък) 
период от време за релевантен и относим, по причина на това, че цитирания договор 
за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от ОПАК - №BG161РО001/1.1-
12/2011/060, не е по Проект на МРРБ, а на  Община Пловдив. 

 
Отчитайки така представените от Участника, анализирани и експертно 

преценени данни и информация, относими за лицето, определено като втори експерт 
„Връзки с медиите, комуникации и медийно отразяване”, Комисията приема, че с тях 
отново не е доказано по безспорен и несъмнен начин съответствие на експерт А.* с 
условието за допустимост, поставено в т. 2.1.2., б. „б“ на Раздел III.1.3. от 
Обявлението за поръчка, съответно обективирано и в Част IV, Раздел I, т. 3.2.1.2., б. 
„ б“ от Документацията за участие в процедурата, изискващо придобит от експерта 
минимум 2 (две) години професионален опит в организирането и/или изпълнението на 
информационни или комуникационни кампании и/или медийни събития. 

 
2.6. По отношение на указанията, дадени на Участника в т. 8. от Протокол 

№1, съставен от Комисията на 20.01.2017 г.: 
 
От направения от Комисията преглед на данните и информацията, съдържащи се в 

Част VI на новопредставения от Икономическия оператор ЕЕДОП се установява, че са 
изпълнени дадените му от нея указания и изисквания. Тази констатация са основава на 
обстоятелството, че визираната, декларативна част от ЕЕДОП е попълнена коректно и в 
цялост с изискуемите данни и информация.  
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3. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД - оферта с вх. № 3 от 19.01.2017 г., 

подадена за участие по обособени позиции №1 и №2 на обществената поръчка 
 
Предвид установените от Комисията пропуски, нередовности и 

несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
съдържащи се в първоначално представените от Дружеството ЕЕДОП-и, относими 
както за обособена позиция №1, така и обособена позиция №2, едновременно и в 
отговор на указанията, отразени в съставения от нея Протокол №1 от 20.01.2017г., 
Участникът е представил следните документи: 

 
1. Придружително писмо, рефериращо както към обстоятелството, че се представя 

„ коректно попълнен нов ЕЕДОП, съдържащ променена и допълнителна информация“ , така 
и към допълнително правени от Участника пояснения, с които се насочва вниманието на 
Комисията към конкретни факти и обстоятелства, значими, по мнение на Икономическия 
оператор за доказване съответствието на предложените от него експерти в екипите, 
определени за изпълнение на двете обособени позиции на поръчката, с поставените за 
целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор.  

Конкретен акцент върху всяко едно от изтъкнатите от Участника обстоятелства, 
Комисията е поставила и конкретно е обсъдила по-долу в относимата към всеки от 
експертите част на настоящия Протокол. 

  
2. На основание чл. 54, ал. 9, изр. първо от ППЗОП, изпълнявайки по този начин и 

дадените му от Комисията указания в този смисъл, Участникът е представил нов Единен 
Европейски документ за обществени поръчки 

При анализа на отразените факти и обстоятелства в посочения документ, извършен 
от нея на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията констатира следното: 

 
2.1. По т. 1 от Протокол №1 от 20.01.2017г.: 
 
Участникът е попълнил коректно, в неговата цялост първото поле на Част I  от 

новопредставения негов ЕЕДОП, посочвайки в първия му абзац номера на публикацията, с 
която настоящата процедура е обявена в Официален вестник на Европейския съюз, 
едновременно с което, вписвайки и нейния ID номер, под който е оповестена в РОП. 

Така установеното обстоятелство, Комисията приема за отговарящо напълно на 
дадените от нея указания. 

 

 2.2. По т. 2, т. 3 и т. 4 от указанията на Комисията, обективирани в 
съставения от нея Протокол №1 от 20.01.2017г.: 

 
В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 20.01.2017 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки на утвърдените от Възложителя условия 
към личното му състояние, Участникът е отстранил всички пропуски, установени от 
Комисията при прегледа на първоначално представената от него оферта и обективирани от 
нея в т. 2 – т. 4 от предходния неин Протокол №1. 

 
2.3. По т. 5. от указанията на Комисията, посочени в предходносъставения от 

нея Протокол 
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В писмото, придружаващо представения от него нов ЕЕДОП, Участникът е посочил, 
че по отношение експерт „Организатор на публични/медийни събития“ и с цел 
удовлетворяване изискванията на Възложителя, предлага друг експерт – г-жа М.М.*, 
„отговаряща изцяло на поставените изисквания на възложителя по отношение на 
образованието и професионалния опит“. 

Разгледани от Комисията по същество, така визираните данни и информация, 
относими към придобитата от посоченото лице професионална компетентност (със смисъла 
на понятието, изведен в легалната дефиниция на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП), отразени от 
Икономическия оператор в Част IV, Раздел „В“, т. 6 от разглеждания негов нов ЕЕДОП, се 
изразяват в следното, цитирано дословно и придружено с относимите аргументирани 
коментари и мотиви на Комисията, както следва:  

(1) „ СА „Димитър Ценов“ – Свищов – Бакалавър „ Маркетинг“, професионална 
квалификация – икономист; Рег. № 44715/11.11.2002 г., година на дипломиране – 2002 г.“  – 
информация, безспорно относима към придобитата от г-жа М.* професионална 
квалификация (независимо от липсата на индикация от страна на Участника в този смисъл). 

(2) Следващите, на места неясно структурирани и смислово объркани данни, 
представени в дълъг, непрекъснат изказно и изразно текст, Комисията квалифицира като 
релевантен за твърдяния от Участника за „доказан“ специфичен професионален опит на 
предложения от него нов експерт за организиране на публични/медийни събития. 

Предвид посоченото обстоятелство на объркана смислова структурираност на 
изложения в обсъжданото поле текст, Комисията приема, че трудно би могла да адаптира 
пречупен през нейния изказ, съответен преразказ, относим към въпросния текст, по 
причина на което счита за най – коректно да транспонира буквално неговото съдържание, 
по начина, представен й от самия Участник, който е следния:  

„над 3 години професионален опит в областта на маркетинга, рекламата, 
връзките обществеността, професионален опит в областта на организиране и 
провеждане на събития с масов характер, в това число семинари, курсове, конференции, 
работни срещи, кръгли маси; професионален опит в организиране и провеждане на 
информационни кампании; организиране и управление на кампании по информация и 
публичност, опит в подготовка на информационни, печатни и рекламни материали.  

От 09.02013 г. към момента - в „ Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - специалист 
маркетинг, реклама и връзки с обществеността, отговорен за организиране и провеждане 
на събития от масов характер, информационни и комуникационни кампании, Участие 
като експерт по следните договори, на които „ Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД е основен 
изпълнител: договор с предмет: „ Гражданско наблюдение върху ефективността на 
Прокуратурата да разследва корупционни престъпления“ - в качеството си на експерт 
М.М.* беше ангажирана с изпълнение на следните дейности: Организиране, кетъринг и 
транспорт на участници в еднодневни срещи (заседания) на консултативния съвет (КС) - 
общо 6 участника; Организиране, кетъринг и транспорт на участници в еднодневно 
публично събитие в град София, след първото заседание на КС с участие на медии, 
прокурори и специалисти от НПО сектора - общо 30 участника; Организиране, кетъринг и 
транспорт на участници в еднодневно публично събитие - кръгла маса за борба с 
корупцията с участие на държавни институции и с участие на медии - общо 60 
участника; Организиране, настаняване, кетъринг и транспорт на участници в обучение на 
регионални сътрудници на ПРСС - общо 16 участника; Организиране, кетъринг и 
транспорт на участници в еднодневно публично събитие - кръгла маса с прокурори, с 
участие на медии - общо 30 участника; Провеждане и организиране на пресконференции 
за осигуряване на публичност на проекта; договор с предмет: „ Адвокати в защита 
правата на детето“ - в качеството си на експерт М.М.* беше ангажирана с изпълнение 
на следните дейности - Организиране на еднодневни срещи (заседания) на консултативния 
съвет (КС) - общо 6 участника; Организиране на еднодневно публично събитие в град 
София, след първото заседание на КС с участие на медии, прокурори и специалисти от 
НПО сектора – общо 30 участника; Организиране, настаняване, кетъринг и транспорт на 
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участници в два броя петдневни обучения на адвокати „ Международни стандарти за 
правата на детето“ – общо 25 участника; Организиране, настаняване, кетъринг и 
транспорт на участници в тридневно обучение за обучители - общо 12 участника; 
Провеждане и организиране на еднодневно публично събитие - кръгла маса за борба с 
корупцията с участие на държавни институции и с участие на медии - общо 60 
участника; договор с предмет: „Дейности, свързани с провеждане на конференции, 
информационни събития и работни срещи по проекти на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ BG051PО001-4.3.04-0016 „Нови възможности за 
учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към 
НВУ „Васил Левски”, BG051РО001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване на системите за 
управление в НВУ „ Васил Левски” и BG051PO001-3.1.07-0011 „Актуализиране на учебните 
програми в НВУ „ Васил Левски” – гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на 
пазара на труда”. Към момента на подписване на настоящата референция (?!?!) , 
24.02.2014 г. са проведени и организирани следните събития: Организиране на 
конференция за 50 човека по Проект №BG051РО001-3.1.07-0011 „Актуализиране на 
учебните програми в Националния военен университет „ Васил Левски”. Конферецията се 
проведе на 10 и 11 октомври 2014 г. в гр. Велико Търново; Организиране на 5 броя работни 
срещи между представители на Университета и бизнеса по Проект № BG051P0001-
3.1.07-0011 „Актуализиране на учебните програми в Националния военен университет 
„ Васил Левски”. Всяка среща беше организирана в рамките на един ден в периода 11 до 15 
ноември 2014 г. В гр. Велико Търново; Организиране на семинар по Проект № 
BG051РО001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „ Васил 
Левски”. Семинарът беше проведен на 11 септември 2014 г. В гр. Велико Търново договор 
с предмет „ Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на 
Столична община BG051PО001-5.2.12-0056-C0001, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG051РО001-5.2.12, Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в 
общността“, Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие 
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 
съюз” по обособена позиция № 1”. Това включва: Организиране и провеждане на 2 
пресконференции; Постоянни обяснителни табели - изработка и монтаж/поставяне на 16 
бр. Табели; Организиране на платени публикации - 4 бр.; Организиране и провеждане фото 
конкурс „ Този свят е и мой” с излъчени и наградени победители; Заснемане, монтаж и 
излъчване на платен репортаж; Подготовка, организиране и провеждане на 16 събития 
„ Ден на отворените врати” в ЦНСТ, ПЖ и ЗЖ, с включени дейности за анимиране; 
Осигуряване на информация и публичност по проект „ Интеграция на деца и младежи с 
увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол”. 
Договорът включва изпълнението на следните дейности: изработка на рекламни и 
презентационни материали по проекта; организиране на две събития за целевите групи и 
популяризиране на резултатите от проекта.“ 

 
Анализът на гореизложената смесица от информация за договори и проекти, 

която по нейно мнение е неясно относима към минималните изисквания по 
настоящата процедура, обосновава следните заключения на Комисията: 

(1) Участие на г-жа М.* е декларирано само по отношение на първите два 
визирани проекта, описани като: „ Гражданско наблюдение върху ефективността на 
Прокуратурата да разследва корупционни престъпления“ и „ Адвокати в защита правата 
на детето“ , при реализацията на които, освен изброяване на еднодневни събития от 
типа „организиране, кетъринг и транспорт“ и отчасти „настаняване“, с които 
М.М.* е била ангажирана, в качеството си на експерт с неясна позиция, липсва друга 
релевантна информация.  

Единствената относима към изискванията на настоящата процедура 
информация, която би могла да се почерпи от цитираното, е тази, че по първия от 
посочените договори, лицето е участвала в „ провеждане и организиране на 
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пресконференции за осигуряване на публичност на проекта“ , отново без яснота за 
позицията и качеството, в което е изпълнявала тези дейности, а още по-малко – по 
отношение на времевия диапазон на това изпълнение. Другите данни, релевантни към 
подбора в настоящата процедура, се съдържат в посочването, че по втория, цитиран 
договор, г-жа М.* е  била „ ангажирана с организиране на еднодневна среща (заседания) на 
консултативния съвет (КС)“; на „ еднодневно публично събитие в град София, след 
първото заседание на КС с участие на медии, прокурори и специалисти от НПО сектора“ 
и с „ провеждане и организиране на еднодневно публично събитие - кръгла маса за борба с 
корупцията с участие на държавни институции и с участие на медии“ , т.е., по 
елементарни изчисления, сумарния, деклариран от самия Участник опит на експерта 
по този договор е в рамките на три дни. 

(2) Що се касае до останалите, цитирани в текста по-горе проекти на НВУ 
„Васил Левски”, Столична Община и Община Ямбол, липсва дори и най-малка индиция 
дали предложения експерт е работила по изпълнението им, в какво качество, в какви 
времеви периоди и с какви точно дейности е била ангажирана. 

Що се касае конкретно за времевите диапазони на изпълнение на първия от 
визираните проекти, интересен е установения от Комисията факт (индикиран 
посредством подчертаване на цитираните дати) на позоваване на „референция от 
24.02.2014 г.“, с твърдения че със същата се удостоверяват събития и мероприятия, 
проведени от 6 (шест) до 8 (осем) месеца по-късно (!?!?). 

 
С оглед така изложените аргументи и отчитайки констатациите, направени 

при прочита на изнесените в ЕЕДОП данни за предложения по обособена позиция №1 
експерт М.М.* и съпоставката им с одобрените от Възложителя изисквания за 
позицията на „Организатор на публични/медийни събития“, Комисията счита, че по 
отношение на лицето е доказано единствено наличието на изискваните 
образователно-квалификационна степен и специалност, но не са доказани по безспорен 
начин останалите минимални изисквания, обективирани в Раздел III.1.3., т. 2.1.1., б. 
„ б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, съответно утвърдени и в Част IV, Раздел I, т. 
3.2.1.1., б. „б“ и б. „в“ от Документацията за участие в процедурата, а именно: (1) 
придобит от експерта минимум 2 (две) години професионален опит в организирането 
и/или провеждането на информационни и/или културни и/или обществени събития с 
масов характер, както и (2) успешно реализирани от експерта минимум 2 (две) 
събития с предмет, сходен с предмета на обособена позиция №1 
(конференции/пресконференции/информационни срещи или аналогични публични 
събития). 

 
2.4. По т. 6 на Протокол №1 от 20.01.2017г., съдържаща конкретни указания на 

Комисията за отстраняване на констатирани пропуски и несъответствия при 
доказването на специфичния професионален опит на експерт „Връзки с медиите, 
комуникации и медийно отразяване“: 

 
Първата индикация към този от експертите, предложен от Участника за 

изпълнението на дейностите по обособена позиция №1, е в представеното от него 
придружаващо ЕЕДОП писмо, в текста на което е посочено следното: „за доказване опита 
на предложения експерт „ Връзки с медиите, комуникации и медийно отразяване“, г-н 
С.В.*, прилагам декларация, подписана от мен, в качеството ми на управител на „ Ди Ем 
Ай Дивелопмънт“ ЕООД, удостоверяваща опита на експерта“. 

Въпросната декларация, към която е горецитираната препратка, отразява 
волеизявлението на Управителя на Дружеството, ангажиращ се със следните удостоверени 
от него обстоятелства и имащи цитираното по-долу съдържание: 

„(1) За периода от 2011 г. към момента, представляваната от мен компания „Ди 
Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД е изпълнило договори, свързани с осъществяване на 
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информация, публичност, провеждане на информационни кампании, визуализация, 
включващи организиране и провеждане на събития, обществени мероприятия и кампании, 
изработка на рекламни и информационни материали“. 

Сочи се, че „ част от тях са както следва: Агенция по вписванията, Агенция 
„ Митници“, Агенция по заетостта, Агенция „ Пътна инфраструктура“, Агенция за 
социално подпомагане, Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, 
Главна инспекция по труда, ДА „ Архиви“, Държавна агенция на метрологичен и 
технически надзор (ДАМТН), ДПП „ Сините камъни“, Комисия за защита на личните 
данни, Комисия за регулиране на съобщенията, Министерство на външните работи, 
Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, 
Министерство на младежта и спорта, Министерство на труда и социалната политика, 
Университет по архитектура, строителство и геодезия, НВУ „ Васил Левски“, ЮЗУ 
„ Неофит Рилски“, Технически университет – гр. София, Столична община, Община 
Благоевград, Община Петрич, Община Разград, Община Карнобат, Община Ямбол, 
Община Велинград, Община Пловдив, Община Гоце Делчев, Община Созопол, Община 
Казанлък, Областна администрация Хасково, Община Габрово, Община Драгоман, 
Община Дупница, Община Лесичово, Община Оряхово, Община Раднево, Община Радомир, 
Община Средец, Община Тутракан, РИОСВ – Благоевград и още много други.  

Общият брой на договорите за информация и публичност и провеждане на 
информационни кампании, по които компанията е работила за посочения период, са над 
120. 

(2) С.В.* е участвал активно при изпълнението на посочените договори като 
експерт „ Ръководител екип“ и е бил отговорен за организиране и провеждане на различен 
тип публични събития и кампании като е бил отговорен за изпълнението на дейности 
свързани с организиране, координиране и провеждането на събития и кампании, 
включително и за отчетността на всички дейности, предмет на съответния договор. 

(3) Общият брой на организираните и проведени събития и кампании за периода от 
2011 г. към момента е над 120. Г-н В.* е участвал активно в качеството си на експерт или 
ръководител на екип при всеки от тези проекти. Средно времето, необходимо за 
организация и провеждане на едно събитие или кампания е 7 работни дни. Това означава, 
че г-н В.* има опит в организирането и провеждането на публични събития и кампании 
равен на 840 работни дни. Сумарно една календарна година има 52 седмици с 260 работни 
дни. При две години, работните дни са съответно 520“. 

Твърди се, че „ със своята работа от 840 работни дни, г-н В.* покрива и надхвърля 
изискванията за 2-годишен опит в организирането и провеждането на публични събития и 
кампании“. 

 
Така направените абстрактни калкулации и изчисления на специфичния опит 

на експерта, Комисията не приема за годно доказателствено средство за доказване по 
недвусмислен, безспорен и необорим начин съответствието на г-н В.* с минималните 
изисквания, като критерий за подбор, утвърдени за целите на настоящата именно 
процедура.  

На следващо място, абстрахирайки се от алогичността на така 
декларираните от Управителя на Дружеството – Участник обстоятелства за 
постоянна, непрекъсната, без почивки, отпуски и евентуално отсъствия от работа по 
други обективни и/или субективни причини ангажираност и  „активно участие“ на 
експерта „ при изпълнението на посочените договори като „ Ръководител екип“, бидейки 
„отговорен за организиране и провеждане на различен тип публични събития и кампании“, 
Комисията констатира, че визираните в цитираната декларация съконтрагенти, 
проекти и публични събития, в които се заявява участието на г-н В.* и в най-малка 
степен не се припокриват с данните и информацията, отразени в Част IV, Раздел 
„В“, т. 6 на ЕЕДОП и относими за този именно експерт. 
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Въпросната информация, съдържаща се в единствения изискуем от 
Възложителя документ, на отразените в който данни, чл. 67, ал. 1 от ЗОП придава 
релевантна доказателствена стойност – ЕЕДОП, разгледана по същество, се 
установява, че преповтаря изцяло и дословно данните и информацията, отразени и в 
първия ЕЕДОП на Икономическия оператор, които настоящия помощен орган 
подробно и детайлно е разгледал и анализирал в Протокол №1 (стр. 25-26). 

Според същата, г-н В.* има „над 10 години професионален опит в областта 
управление на връзки с медиите и обществеността; журналистически опит; 
презентационни умения, опит в организиране на кампании по информация и публичност; 
опит в организирането и провеждането на информационни събития; опит в ръководене 
на екип; опит в разработване на рекламни и информационни материали. Ръководни и 
изпълнителски умения и участие като ръководител екип в следните проекти: 

- Дейности по информация и публичност на проект: „ Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на гр. Враца – устойчива Враца“ – Ръководител екип, 
организиране на пресконференция и обществено обсъждане, фотографско заснемане, 
изготвяне на два видео филма, изработка на сайт, подготовка на печатни материали; 

- Организиране на събитие „ Ден на младежта в действие“ – Ръководител екип, 
цялостна организация и логистика на събитието, осигуряване на техника, изработка на 
сценарий, публикуване на рекламни банери; 

- Организиране на хепънинг като част от дейностите за осигуряване на 
публичност във връзка с провеждане на Европейска седмица на младежта – цялостна 
организация и логистика на събитието, техническа обезпеченост, онлайн кампания; 

- Цялостно комуникационно обслужване на „ Токуда банк“ АД – 6 пресконференции, 
3 дискусии с медии; 3 самостоятелни информациони дни; 

- Цялостно комуникационно обслужване на член на ЕП – 7 семинара, 14 
пресконференции, 5 конференции и 5 дни на отворените врати“. 

 
Данни и информация за конкретни времеви периоди, в които са изпълнявани 

горепосочените дейности (включая организиране и реално провеждане), отново дори не 
са индикирани. 

Отчитайки обстоятелството, че горецитираната информация преповтаря 
тази от първоначалния ЕЕДОП и която вече бе определена от Комисията като 
недостатъчно съответна, то и крайните понастоящем изводи, несъмнено могат 
единствено да бъдат идентични на предходните, в които настоящия помощен орган 
обективира становището си, че спрямо него липсва обективна опора и фактическа 
основа, на която да може да обоснове заключение, че предложения от Участника 
експерт съответства на одобрените от Възложителя изисквания за придобит 
минимум 2 (две) години професионален опит в организирането и/или изпълнението на 
информационни или комуникационни кампании и/или медийни събития, за да е налице 
съответствие с минималното условие за допустимост, разписано както в текста на 
Раздел III.1.3., т. 2.1.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в Част IV, Раздел I, 
т. 3.2.1.2., б. „б“ от Документацията за участие в процедурата. 

Безспорно, по мнение на Комисията е, че от информацията, отразена и в новия 
ЕЕДОП и в цитираната Декларация на Управителя на Дружеството, по отношение на 
обсъждания експерт, не се установява ясното и категорично волеизявление, че във 
времевия период, посочен като общ негов професионален опит, г-н В.* е натрупал освен 
ръководен (при все, че всички декларирани/удостоверени по отношение на него данни 
свидетелстват, че е бил Ръководител на различни екипи), а и опит в реалната 
организация/изпълнение на описаните събития и кампании с информационна, обществена 
насоченост и то във времеви диапазон от минимум 2 години, какъвто специфичен опит 
именно следва да се докаже, че експертът има, съгласно предварително поставените 
условия от Документацията за участие в процедурата. 
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Нещо повече, Комисията поддържа изразеното и в предходния си Протокол мнение, 
че обсъждания специфичен опит на експерта не е доказан по надлежен и безспорен начин и 
предвид на това, че Възложителят е поставил изискване (неоспорено в хода на процедурата 
и влязло в сила) за доказване на определен брой години опит за всеки от членовете на екипа, 
предложен за изпълнение на поръчката (изключение от което не се прави за експерт „връзки 
с медиите, комуникации и медийно отразяване“), поради което, за целите на 
обективната преценка относно съответствието на Участника с критериите за 
подбор, е необходимо да се представи детайлна информация не само за вида на 
дейностите, изпълнявани от съответния експерт, но и за конкретния им период на 
изпълнение - от съответната дата, месец, година до съответната дата, месец и 
година, за да може да бъде обективно и без необходимост от тълкуване преценено от 
помощния орган на Възложителя, дали сбора от тези периоди, сумарно отговаря на 
изисквания период на специфичен опит, относим за съответния експерт. 

 
 2.5. По т. 7 от изготвения от Комисията Протокол №1 от 20.01.2017г.: 
 
При прегледа и анализа на представената в разглежданото поле на т. 6 от Раздел „В“ 

в Част IV на ЕЕДОП информация по отношение на лицето, предложено за изпълнение на 
функциите на експерт „ Графичен дизайн и художествено оформление“ – А.Б.*, Комисията 
констатира, че Участникът отново, както при предходния експерт, е вписал същите 
данни, които подробно и детайлно са разгледани от настоящия помощен орган на 
Възложителя в съставения от него предходен Протокол № 1 от 20.01.2017г. (стр. 27-
28) и мотивирано и обосновано са определени като недостатъчни, неотносими и 
ирелевантни за провежданото доказване на съответен с изискванията на 
Възложителя опит на експерта.  

 

С цел коректност, обективност и пълнота на отразяваните нейни констатации и 
установени факти, Комисията намира, че следва да се посочи, че в придружителното си 
писмо, Участникът е възразил срещу обоснования от Комисията в т. 7 на Протокол №1 
извод, че представената от самия експерт декларация, имаща съдържание и характер 
на автореференция, не доказва съответствие на г-жа Б.* с изискуемия по процедурата 
специфичен професионален опит на експерта от минимум 2 (две) години в областта 
на дизайна/графичния дизайн на рекламни/информационни/печатни материали.  

В тази връзка е изразил следното мнение, противостоящо на това на Комисията и 
обективирано в следното волеизявлние: „ по отношение на предложения от „ Ди Ем Ай 
Дивелопмънт“ ЕООД Експерт „ Графичен дизайн и художествено оформление“ – г-жа 
А.Б.*, смятам, че приложената към офертата ни декларация от самия експерт и 
декларираните в нея данни удостоверяват повече от 2 (две) години професионален опит в 
областта на дизайна/графичния дизайн на рекламните/информационните/печатните 
материали. Също така в приложеното удостоверение от „ Медиа спот“ ЕООД за 
работата на А.Д.Б.* във връзка с изработката на рекламни материали е посочено, че 
експерта е бил отговорен за изпълнение на дейности, свързани с изработка на дизайн на 
рекламни материали, като единият от договорите, описани в удостоверението, а именно 
Договор с фондация НАБИС за цялостно рекламно, медийно и комуникационно обслужване, 
в които г-жа Б.* е участвала е бил за период от две години“. 

 
Предвид, че Участникът е използвал идентичен подход на представяне на 

данните за експерт Б.*, както и при предходно обсъдените двама експерти, 
Комисията приема също по идентичен начин, че от така цитираните факти и 
обстоятелства е невъзможно да бъде преценено обективно от нейна страна 
съответствието на посоченото лице с критериите за подбор, с оглед факта, че за 
същите е необходимо да се представи конкретна информация не само за вида на 
дейностите, изпълнявани от съответния експерт, но и за конкретния им период на 
изпълнение - от съответната дата, месец, година до съответната дата, месец и 
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година, за да може да бъде направен недвусмислен и категоричен извод, дали сбора от 
тези периоди, сумарно отговаря на изисквания от Възложителя период на специфичен 
опит, относим за съответния експерт. 

В контекста на гореизложените от нея доводи и аргументи, се затвърждава 
мнението на Комисията, че по отношение на обсъждания експерт, определен за 
заемане на позицията „Графичен дизайн и художествено оформление” не е доказано 
по безспорен начин съответствие с едно от минималните изисквания, обективирано в 
Раздел III.1.3., т. 2.2.1., б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично утърдено и в 
Част IV, Раздел I, т. 3.2.2.1., буква „б“ от Документацията за участие в процедурата, 
а именно: минимум 2 (две) години професионален опит в областта на 
дизайна/графичния дизайн на рекламни/информационни/печатни материали. 

 
2.6. По т. 8. и т. 9 от указанията на Комисията, обективирани от нея в 

Протокол №1 от 20.01.2017 г. 
 
От направения от Комисията преглед на данните и информацията, съдържащи се в 

Част VI на новопредставения от Икономическия оператор ЕЕДОП се установява, че са 
изпълнени дадените му от нея указания и изисквания. Тази констатация са основава на 
обстоятелството, че визираната, декларативна част от ЕЕДОП е попълнена коректно и в 
цялост с изискуемите данни и информация.  

Едновременно, лицето, сочено за декларатор е ясно индивидуализирано и 
персонифицирано, посредством посочване на имената, длъжността и представителната му 
власт по отношение на Участника. 

 
 

 

 
4. „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД - оферта с вх. № 4 от 19.01.2017 г., подадена за 

участие по обособена позиция №1 от обхвата на настоящето възлагане 
 
С оглед установените липси и непълноти в информацията, отразена в ЕЕДОП-

ите от офертата на „Атлас Травелс“ ЕООД и Третите лица, предоставящи 
капацитета си на този от Участниците за целите на настоящата порцедура, както 
и несъответствията с поставените от Възложителя изисквания към личното 
състояние и критериите за подбор и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1 от 20.01.2017 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 
1. Придружително писмо, представляващо по същество направено в табличен вид 

изброяване на представените допълнителни документи от Участника и Третите лица, от 
чийто капацитет Икономическият оператор заявява, че ще се ползва при изпълнение на 
дейностите, включени в предмета на възлагане в настоящата обществена поръчка.  

 
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, при анализа на 

отразените факти и обстоятелства в който, извършен на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, 
Комисията констатира следното: 

 
2.1. По т. 1 от указанията на Комисията, посочени от нея в Протокол №1 от 

20.01.2017г.: 
 
Участникът е попълнил коректно, в неговата цялост първото поле на Част I  от 

новопредставения негов ЕЕДОП, посочвайки в първия му абзац номера на публикацията, с 
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която настоящата процедура е обявена в Официален вестник на Европейския съюз, 
едновременно с което, вписвайки и нейния ID номер, под който е оповестена в РОП. 

Така установеното обстоятелство, Комисията приема за отговарящо напълно на 
дадените от нея указания. 

 
2.2. По т. 2 от обективираните в Протокол №1 указания на Комисията: 
 

В полето на Част II, Раздел В „ Информация относно използването на капацитета 
на други субекти“, Участникът, след като е дал положителен отговор, потвърждавайки, че 
ще ползва капацитета на две Трети лица  (по смисъла на понятието, вложено в нормата на 
чл. 65 от ЗОП), е персонифицирал конкретните субекти, посочвайки ги поименно и 
конкретизирайки експертната позиция, която всяко едно от тях се предвижда да изпълнява.  

Не са посочени критериите за подбор, съответствието с които Икономическия 
оператор доказва, ползвайки ресурсите именно на тези лица, но с оглед спецификата на 
настоящето възлагане и предвид обстоятелството, че въпросните критерии за подбор са 
иманентно свързани със съответната експертна позиция, Комисията приема, че така 
установения пропуск в новия ЕЕДОП на Участника може да се приеме като несъществен и 
неоказващ влияние на допустимостта му. 

С цел пълнота при излагането на установените от нея факти, Комисията счита, че 
следва да се отбележи, че конкретно посочената от Икономическия оператор информация е 
следната: 

- за експерт „ Организатор на публични/медийни събития“ е предложена С.И.Д.*, а  

- за експерт „ Връзки с медиите, комуникации и медийно отразяване“ е посочена 
Т.Д.С*. 

 
С оглед посоченото, така възприетия от Участника начин за попълване на 

визираното поле на ЕЕДОП и обхвата на вписаната в него информация, Комисията 
приема за съответни на изискванията на ЗОП и на указанията за начина на 
попълването му, съдържащи се в самия ЕЕДОП. 

 
2.3. По т. 3 и т. 4 от указанията на Комисията, обективирани в съставения от 

нея Протокол №1 от 20.01.2017г.: 
 
В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 20.01.2017 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки на утвърдените от Възложителя условия 
за лично състояние, Участникът е отстранил всички пропуски, установени от Комисията 
при прегледа на първоначално представената от него оферта и обективирани от нея в т. 2 – 
т. 4 от предходния неин Протокол №1. 

 
2.4. По т. 5 от указанията, дадени на Участника в съставения от Комисията 

предходен неин Протокол: 
 
В отговор на даденото му от Комисията указание, съобразно което всички полета в 

Раздел „В“: „ Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“  на Част III от ЕЕДОП задължително трябва да бъдат 
попълнени, включително и това от тях, съдържащо въпрос, кореспондиращ с нормата на 
чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, по причина на това, че Възложителят, ползвайки се от правната 
възможност, предоставена му с тази именно разпоредба (чл. 55, ал. 1), в текста на Раздел 
VI.3. от Обявлението за поръчка, е въздигнал въпросното законово изискване в 
задължителна предпоставка за отстраняване от участие, Икономическият оператор е 
попълнил въпросното поле в представения негов нов ЕЕДОП. 

Конкретно даденият от него отговор на въпроса „ Случвало ли се е в миналото 
договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия 
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на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани 
обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“ е 
положителен („да“) . 

В допълнение, обаче е направено пояснение, гласящо следното: „Атлас Травелс“ 
ЕООД има прекратен договор, който съгласно посочения линк към становище на АОП, е 
прекратен неоснователно и не е доказано“.  

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна й с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, Комисията извърши на самостоятелно основание проверка на така заявените 
от Участника данни, проследявайки посочената връзка („линк“) – 
http://www.aop.bg/jc_view.php?id=341820, визирана в цитираното негово пояснение, в 
резултат от която констатира следното: 

(1) Въпросното Становище на Агенция по обществените поръчки е изготвено от 
регулаторния орган на основание чл. 233 от ЗОП, по обявена от Министерство на 
вътрешните работи (МВР) процедура на договаряне без предварително обявление, с 
избрано от този Възложител правно основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, имаща за предмет: 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за изпълнение 
на основни дейности на Министерството на вътрешните работи“ . 

Видно от изложената в Становището фактическа обстановка, МВР е избрало да 
възложи посочената обществена поръчка по реда на една относително облекчена по 
характера си процедура, по причина на възникнала за него неотложна необходимост, 
породена от настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на 
ЗОП.  

Въпросните „изключителни обстоятелства“, Възложителят (МВР) е обяснил с факта 
на извършено от него предсрочно прекратяване на сключения по между им с „Атлас 
Травелс“ ЕООД договор с аналогичен предмет, изтъкнатата, единствена причина за което е 
„поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на дружеството“ , за което 
виновно неизпълнение на договорните задължения, поети от „Атлас Травелс“ ЕООД, в 
обсъжданото Становище са дадени няколко конкретни примера. 

Осъществявайки правомощието си по чл. 233, ал. 1, във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 6 и 
чл. 79, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, Агенция по обществените поръчки е обсъдила изложените 
мотиви на Възложителя и представените в тяхна подкрепа конкретни писмени 
доказателства, въз основа на което е приела за установено, че „не са представени 
доказателства, че е налице прекратяване на съществуващия договор“, респективно, 
„посочените съображения не дават възможност за категорично заключение относно 
настъпването на „ изключителни обстоятелства“ по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на 
ЗОП“.  

Като допълнителен аргумент е посочено и следното: „....Изпратеното до „ Атлас 
Травелс“ ЕООД предизвестие е от 19.10.2016 г. Текстът в писмото създава впечатление, 
че нееднократно е имало неизпълнение на изискванията на възложителя, поставени в 
сключения договор. В мотивите не се коментира възможността за осигуряване на 
изпълнител по ред, различен от избрания, след вземането на решение за прекратяване на 
договора. В решението за откриване на разглежданата процедура се споменава, че 
понастоящем и до края на м. януари 2017 г. услугата ще се извършва посредством 
действащ договор с идентичен предмет на Министерския съвет. Изложеното не дава 
основание за извод, че за обезпечаване на услугата не са могли да бъдат спазени 
сроковете, включително съкратените, за провеждане на открита, ограничена процедура 
или състезателна процедура с договаряне по ЗОП. Предвид изложеното, считаме, че в 
случая не са налице достатъчно аргументи и доказателства, които да обосноват 
прилагането на избраното основание“. 

Анализирайки горецитираното Становище на АОП, към което я навежда самия 
Участник, Комисията изказва категоричното си неприемане и несъгласие с твърдението му, 
че с въпросния документ се постановява „неоснователност и недоказаност на 
прекратяването на договора му с МВР“ .  
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Нормативна опора за това си мнение, настоящия помощен орган намира в 
разпоредбата на чл. 233, ал. 3 от ЗОП, съобразно която извършваният от АОП контрол 
върху процедури на договаряне обхваща проверка за съответствието на правното 
основание, посочено с мотивите в Решението за откриване на процедурата и 
доказателствата, представени от възложителя. Едновременно, в чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗОП се конкретизира, че контролът по чл. 233 от ЗОП се осъществява върху 
Решението за откриване на процедурата, публикувано в РОП, който контрол обхваща 
мотивите, изложени в Решението за откриване на процедурата и доказателствата, 
представени от възложителя за описаните в мотивите обстоятелства. 

 

Недвусмислено видно от цитираната приложима и относима правна уредба е, 
че Агенция по обществените поръчки осъществява единствено контрол по отношение 
на законосъобразния избор, направен от конкретен Възложител на процедурния ред 
(вида процедура), по който ще възложи точно определена обществена поръчка и ще 
разходва конкретен бюджетен ресурс.  

В противовес на опита на Участника да наложи собствено, ползващо го 
мнение, следва да се допълни, че АОП няма нормативно установени функции и 
правомощия, даващи й право да действа като извънсъдебен орган, съответно, извън 
компетенциите на този административен регулатор в сферата на обществените 
поръчки е да се произнася по законосъобразността на прекратяването на едно 
гражданско правоотношение. 

 
В допълнение, следва да се посочи, че след направена друга проверка от нейна 

страна на публично оповестената и достъпна информация в Регистъра на обществените 
поръчки, съдържаща се по партидата на МВР, Комисията установи следните обстоятелства, 
относими именно към въпросното правоотношение, както следва: 

С оповестена на 09.02.2017 г. Информация № 00752-2014-0026, Министерство на 
вътрешните работи е обявило прекратяването на сключения с „Атлас Травелс“ ЕООД 
договор за обществена поръчка № МП-27-5785мпд-17 от 27.08.2015 г., с предмет 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи, за нуждите на 
Министерството на вътрешните работи“, изпълнен в обем само от 38%, с един единствен 
мотив: „поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя“. 

 
Въз основа на изложените факти и обстоятелства, логично следващият, 

правен от страна на Комисията извод е, че по отношение на „Атлас Травелс“ ЕООД 
по безспорен начин е установено, че са налице основания, покриващи условието на чл. 
55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, което условие, бидейки въздигнато от Възложителя в 
текстовете на Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка и на Част IV, Раздел I, 
т.2.1.2.7. от Документацията за участие в процедурата като задължително 
основание за отстраняване, води до крайното заключение на настоящия помощен 
орган, че за него е налице абсолютна пречка да допусне участието на „Атлас Травелс“ 
ЕООД на следващ етап на настоящата процедура. 

 
2.5. По т. 6 от изготвения от Комисията Протокол №1 от 20.01.2017г.: 
 
В изпълнение на дадените му от Комисията указания, Участникът е попълнил в част 

IV, Раздел „В“, т. 6 на ЕЕДОП коректно и детайлно изискуемата информация, представяйки 
Списък на персонала/лицата, които ще изпълняват поръчката, в частта й на обособена 
позиция №1, като еднозначно е индивидуалирал отделните експерти – Трети лица, чийто 
капацитет, както бе посочено в т. 2.2. по-горе, е декларирал, че ще ползва. Направена е 
също така и конкретизация и описание на придобитата професионална компетентност 
(отчитайки легалната дефиниция на понятието, съдържаща се в §2, т. 41 от ДР на ЗОП) от 
всеки отделен, предложен от него експерт. 
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Така декларираните от Икономическия оператор данни, относими и имащи значение 
за извършваната от Комисията преценка за съответствието и на Третите лица – експерти и 
на самия Участник, с утвърдените за целите на настоящата процедура минимални 
изисквания за технически и професионални способности като критерий за подбор и 
допустимост, представени в тяхната пълнота, по начина, разписан в обсъждания ЕЕДОП, се 
изразяват в следното: 

 

2.5.1. Информацията, отразена в обсъжданото поле на новопредставения от 
Участника ЕЕДОП по отношение на експерта, определен за изпълнение на ангажиментите 
и отговорностите, произтичащи от позицията на Организатор на публични/медийни 
събития, Комисията установи, че в по-голямата си степен преповтаря данните, представени 
в попълнения и приложен от самия експерт негов предходен ЕЕДОП, която информация 
напълно дословно е транспонирана на стр. 36 и 37 от Протокол №1. 

Предвид така установеното и с оглед обстоятелството, че Комисията поддържа вече 
изразеното в предходния си Протокол мнение, досежно съответствието, респ. липсата на 
такова на конкретно изложените преди данни, касаещи специфичния професионален опит 
на експерта (чиято професионална квалификация „ бакалавър“ по специалност „ публична 
администрация“ е придобита през 2015 г.), едновременно и с цел яснота и процесуална 
икономия, обсъдените по-долу факти, касаят преимуществено новопредставената за 
експерта информация, а именно: 

(1) За начало на професионалния опит на  С.Д.* е посочена работата й на длъжност 
„организатор планиране и координация на курсове“ към „Евробул Тренинг“ ООД, 
осъществявана в периода от 05.2012 г. – до 01.02.2015 г. Декларирани са и следните 
„основни дейности и отговорности“ , извършвани от лицето: записване и организиране на 
курсове за професионално обучение на възрастни лица, организиране и провеждане на 
информационни кампании и съпътстващите популяризиращи дейности за частните 
клиенти на фирма „ Евробул Тренинг“ ООД, тиймбилдинги и други публични мероприятия, 
съхраняване, изчисляване и обработване на информация от проведените събития, 
изпълнение на различни административни задачи във връзка с организирането на курсове 
за професионално обучение, уреждане на логистиката на обучаеми и лектори, обслужване 
и информиране на клиенти и уреждане на служебни срещи, организиране и провеждане на 
събития“.  

Във връзка с така декларираните данни, на първо място, Комисията счита, че 
следва да се обърне внимание на факта, че така цитираната информация е крайно 
несъвпадаща и некореспондираща си с тази, отразена от самото Трето лице – 
експерт Д.*, в представения от нея в първоначалната оферта ЕЕДОП и относима за 
работата й в същото Дружество и за същия период от време. Въпросната 
информация, на която се позовава настоящия помощен орган е със следното 
съдържание, цитирано и на стр. 36 от Протокол №1 (който, бидейки оповестен на 
Профила на купувача на ИАОС е станал публично достъпен за неограничен кръг 
субекти), както следва: „05.2012 г. – до 01.02.2015 г., Длъжност „ организатор планиране 
и координация на курсове“ към „ Евробул Тренинг“ ООД. Основни дейности и 
отговорности: записване, организиране, съхраняване, изчисляване и обработване на 
информация, изпълнение на различни административни задачи във връзка с 
организирането на курсове за професионално обучение, уреждане на логистиката на 
обучаеми и лектори, обслужване и информиране на клиенти и уреждане на служебни 
срещи, организиране и провеждане на събития“. 

Цитираното по-горе „дописване“ на „ съответни“ спрямо указанията й 
„ отговорности и задачи“, вменени „пост фактум“ на експерта, Комисията намира за 
некоректно, както спрямо Възложителя и спрямо нея, така и спрямо останалите, 
конкурентни му и коректни Участници в настоящата процедура. 

На следващо място, дори и хипотетично да се приеме, че въпросните, 
новопоявили се ангажименти на експерта, действително са изпълнявани от нея, но 
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самата тя е „пропуснала“ да ги спомене в собствената си Декларация (ЕЕДОП), 
следва да се посочи, че начина на абстрактно, бланкетно и неконкретно визиране на 
„ курсове за професионално обучение“, „ информационни кампании и съпътстващите 
популяризиращи дейности“, „ тиймбилдинги“ и „ други публични мероприятия“, които г-жа 
Д.* е организирала и провела, без ясно отразени периоди на тяхната подготовка и 
организиране, които са относими към доказване на продължителността на 
специфичния опит на експерта, респ. относими към доказване на поставените 
критерии за подбор в обществената поръчка, води до абсолютна невъзможност за 
настоящия помощен орган да прецени обективно съответствиета на експерта с 
изисквания от Възложителя период на специфичен опит. 

 
(2) новата информация, относима към изискуемия специфичен професионален опит 

на експерта в организирането и/или провеждането на информационни и/или културни и/или 
обществени събития с масов характер, се изразява в следното отразяване, цитирано 
детайлно: 

а) 11.2015 г. – 12.2015 г., Възложител: Министерство на здравеопазването, 
експерт: „ Организация и обмен на информационни дейности при изпълнение на проект: 
„ Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мероприятия и дейности за 
повишаване информираността на определени целеви групи от населението за 
профилактика на оралните заболявания по Националната програма за профилактика на 
оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България“ по 
Обособена позиция 1: „ Организиране и провеждане на годишен форум, насочен към 
профилактика и лечение на оралните заболявания и популяризиране на Националната 
програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в 
Република България“ 

и Обособена позиция 2: „ Организиране и провеждане на семинари по 
профилактика на оралните заболявания с медицинските специалисти от детските 
градини и училищата, учители, възпитатели и други специалисти, участващи в 
отглеждането, възпитанието и обучението на децата, както и с административните 
ръководители в дадената административна област“. 

Така представената информация Комисията приема за релевантна и доказваща 
специфичен опит на експерта за определяем (но не точно определен) период от 1 
(един) месец. 

 
б) 08.11.2010 г. – 08.05.2012 г., Възложител: Държавен фонд „ Земеделие“, 

Експерт: „ Информационно и комуникационно обслужване“ към „ Евробул Тренинг“ ООД 
за проект: „ Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на 
научни знания“. Изпълнение, координиране, управление и финансово отчитане на Договор 
№ 29/111/00115/08.11.2010 г. по М111 пред ДФЗ“. 

Така декларираните данни, съпоставени с тези, обсъдени в т. (1) по-горе, сочат 
на крайна разнопосочност в информацията, по причина на това, че самия Участник 
по-горе в същото поле е декларирал, че С.Д.* е „ експерт към „Евробул Тренинг“ ООД  в 
периода от м. 05.2012 г. – до 01.02.2015, което показва, че във визирания тук период 
(08.11.2010 г. – 08.05.2012 г.) няма как да е изпълнявала функции по проект като 
експерт на Дружество, с което не е в никакво правоотношение. Предвид тази именно 
констатация, Комисията не приема въпросния период и „работата по проекта на 
ДФЗ“, за релевантен по отношение доказването на специфичния професионален опит 
на експерта. 

 
(3) Що се касае до пространното описание на дейностите по изпълнявания от „Атлас 

Травелс“ ЕООД проект на Община Враца - № BG0713EFF-341-120302: „Промоционална 
кампания на продукти от риболов и аквакултура на територията на община Враца“, обсъден 
от нея в Протокол №1, Комисията, приемайки, че явно не е била достатъчно ясна в 
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мотивите си (предвид, че Участника е преповторил дословно приетата от нея като 
несъответна информация за опита на експерта), счита, че следва да обърне внимание на 
следното:  

При представянето на данните за извършвана от експерт Д.* работа по 
визирания Проект, липсва посочване на конкретни периоди на изпълнение на 
възложените й дейности, доколкото е направено посочване само на конкретни дати 
на провеждане на събития, без да се конкретизира периода на организацията на 
самите събития, който е относим към доказване на критериите за подбор в 
настоящата обществена поръчка.  

Така например се декларира, че лицето е изпълнявало дейности по: 

- организиране и провеждане на 2 бр. пресконференции (откриваща и закриваща) в 
гр. Враца на 24.11.2014 г. и на 19.01.2015 г.,; 

- организиране и провеждане на 2 бр. изнесени промоционално-дегустационни 
кампании в гр. Бургас на 16-17.01.2015 г. и вгр. Русе на 10-11.01.2015 г.  

В тази връзка и предвид, че Възложителят е изисквал доказване на определен 
брой години опит от страна на лицето, определено за тази експертна позиция,  то за 
целите на обективна преценка на съответствието и на експерта и на Участника, с 
критериите за подбор, е необходимо да се представи конкретна информация не само 
за вида на дейности изпълнявани от съответния експерт, но и за конкретния им 
период на изпълнение - от съответната дата, месец година до съответната дата, 
месец и година, за да може да бъде обективно преценено от помощния орган на 
Възложителя, дали сбора от тези периоди, сумарно отговаря на изисквания период на 
специфичен опит, относим за съответния експерт. 

 
Видно от  направения анализ на горепосочените, допълнително представени 

данни и информация – самостоятелно и в тяхната съвкупност, едновременно и в 
кумулативна даденост с представените данни за експерта в първоначалния негов 
ЕЕДОП, Комисията счита, че отново по отношение на г-жа Д.* не е доказано 
съответствие с второто от минималните изисквания, поставено от Възложителя за 
обсъжданата експертна позиция в Раздел III.1.3., т. 2.1.1., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, съответно одобрено и в Част IV, Раздел I, т. 3.2.1.1., б. „б“ от 
Документацията за участие в процедурата, за наличие на придобит от експерта 
минимум 2 (две) години професионален опит в организирането и/или провеждането на 
информационни и/или културни и/или обществени събития с масов характер, което 
обстоятелство води до несъответствие и на експерта и на Участника с условията за 
допустимост в настоящата процедура. 

 
2.5.2.  В разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на новопредставения от 

Икономическия оператор и тук обсъждан ЕЕДОП, се съдържа посочване на следните 
данни, целящи удостоверяване на професионалната компетентност на Третото лице, 
определено за експерт „ Връзки с медиите, комуникации и медийно отразяване“  - г-жа 
Т.С.*, съобразно условията и минималните изисквания на обществената поръчка, а именно: 

(1) В част „Образование“ лицето е посочило, че има придобита образователно-
квалификационна степен „магистър“ със специалност „сътрудник СМО“, удостоверимо с 
диплома № 1437, издадена на 29.06.1994г. от СУ „Св. Климент Охридски“. 

Споменава се за придобитата от г-жа С.* квалификация „сътрудник СМО“ в 
Свободен факултет по журналистика. 

(2) Посочена е придобита от лицето през 1993 г. квалификация „начален учител“, 
специалност „начална училищна педагогика“ и втора специалност „български език“. 

Сочи се още, че в периода 01.01.2016 г. – 01.03.2016г. експертът е била редактор в 
ИК „ПАН“. 

(3) В Част „Професионален опит“ е предоставена следната информация: 



41 
 

„- 01.08.2005 – 2015 – Редактор сп. „Бела“, ДАКС Медия; 

- 16.09.2002 – 01.08.2005 – Учител по английски език в 6 ОУ „ Граф Игнатиев“; 

- 08.09.1995 – 15.09.2002 - Учител по журналистика 12 СОУ „ Цар Иван Асен II“; 

- 1992 – НИМ, отдел „ Екскурзоводи и информатори“; 

- 1989 – Радиожурналист, Радиоцентър – Кюстендил, автор и водещ на младежко 
предаване; 

- 1989 – Автор и сътрудник в различни печатни издания – в. „Поглед“, сп. „Ритъм“, 
в. „ Защита правата на потребителя“, в. „Пауталия“, в. „Студентска трибуна“, сп. 
„ Аз“, в. „Сега“ и др. 

- 23.11.2012 г. – 30.09.2013 г. – Възложител: Сдружение „ Нов път“ – с. Хайредин, 
Експерт: „ Връзки с медиите“, организиране и провеждане на пресконференции, семинари 
и работни срещи в България и Унгария и свързаната с тях логистика по пътуванията; 

- 07.03.2016 г. – 19.04.2016 г. – Възложител: Община Русе, Експерт: „ Комуникация 
и медийно отразяване“, логистична услуга във връзка пътувания в чужбина за целите на 
проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и 
интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и 
привлекателни условия в детските градини в Община Русе“. Във връзка с изпълнението на 
този проект са извършени следните дейности: организиране и провеждане на работна 
среща в Осло, Норвегия и всички съпътстващи услуги при медийно отразяване, 
популяризиране на дейностите, подготовка и публикуване на публикации в медиите.“ 

 

При направена от страна на Комисията елементарна калкулация на 
цифровото изразяване на горепосочените времеви периоди, в които се декларира, че г-
жа С.* е изпълнявала дейности като експерт „Връзки с медиите/ Комуникация и 
медийно отразяване“, се установи, че доказаният й опит в тази именно сфера на 
професионална компетентност е 11 месеца и 19 дни, от които: 10 м. и 7 дни работи 
по проекта на Сдружение „Нов път“ – с. Хайредин и 1 м. и 12 дни осъществяване на 
възложените и ангажименти по посочения проект на Община Русе. 

Отчитайки данните и информацията, отразени за лицето, определено като 
експерт „Връзки с медиите, комуникации и медийно отразяване”, Комисията приема, 
че от същите е видно съответствие с изискването, утвърдено от Възложителя в т. 
2.1.2., б. „а“ на Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, съответно обективирано и в 
Част IV, Раздел I, т. 3.2.1.2., б. „а“ от Документацията за участие в процедурата, но 
липсва безспорна доказаност по отношение на условието за допустимост, поставено 
под буква „б“ на визираните точки в отделните части на документацията, изискващо 
придобит от експерта минимум 2 (две) години професионален опит в организирането 
и/или изпълнението на информационни или комуникационни кампании и/или медийни 
събития. 

 
2.6. По т. 7 от указанията на Комисията, обективирани от нея в Протокол №1 

от 20.01.2017 г. 
 
От направения от Комисията преглед на данните и информацията, съдържащи се в 

Част VI на новопредставения от Икономическия оператор ЕЕДОП се установява, че са 
изпълнени дадените от нея указания и изисквания. Тази констатация са основава на 
обстоятелството, че визираната, декларативна част от ЕЕДОП е попълнена коректно и в 
цялост с изискуемите данни и информация. 

 
3. По Раздел II.1. от указанията на Комисията, отразени от нея в Протокол №1 

от 20.01.2017 г.: 
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В приложение е представен и нов ЕЕДОП от Третото лице – С.Д.*, чийто капацитет 
като експерт „ Организатор на публични/медийни събития“ , Участникът, на основание чл. 
65 от ЗОП е декларирал, че ще ползва при изпълнение на дейностите от обхвата на 
възлагане по обособена позиция №1, за която е подадена офертата му, в съответствие с 
притежаваната от експерта компетентност и професионален опит. 

В резултат от извършения от нея анализ на отразените в посочената декларация на 
Третото лице данни и информация, относими към изискванията за личното състояние и 
критериите за подбор, съответствието с които ще покрива и доказва експертът, Комисията 
намира за установено следното: 

 
3.1. В първото поле на Раздел „Г“  „ Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, подписан от г-жа Д* 
не е декларирано дали по отношение на нея се прилагат специфични национални 
основания за изключване (не е избран нито един от двата възможни, поставени в 
алтернатива и взаимни изключващи се отговора – „да“ и „не“) , респ. не е 
конкретизирано нито едно от въпросните национални основания, наличието на които 
предпоставя отстраняване на Участника от процедурата. 

По този начин съответно не са съобразени и изискванията, обективирани от 
Възложителя в Раздел VI.3., предпоследен абзац от Обявлението за поръчка, 
идентично утвърдени и в Част IV, Раздел II „ Изисквания към офертите и 
необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 2.2.1., б. „д“ от 
Документацията за участие в процедурата. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите 
на чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, по ясен и неподлежащ на 
тълкуване начин е указал (и то със задължителен уклон) следното:  

„Участникът (икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: „ Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ на ЕЕДОП, 
предвид обстоятелството, че в Част IV, раздел I, т.2.3.5. и т. 2.4. по-горе в 
Документацията са въведени специфични национални основания за изключване от участие 
в процедурата“ , с оглед което именно в този Раздел на ЕЕДОП, Участникът трябва да 
декларира: 

(1) Дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим/дали за него 
е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, или попада в 
изключението по чл. 4 от същия Закон (което изключение също следва конкретно да бъде 
посочено във въпросното поле на единната декларация, представяна от Участника); 

(2) Налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
настоящата процедура, предвид, че наличието на подобна свързаност е основание за 
отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП“. 

 

Тук е мястото на което Комисията намира за необходимо да се поясни, че 
задължителното попълване на въпросните полета, следва от указанията, съдържащи се 
в самия ЕЕДОП и обективирани в последния, поставен на сив фон текст на Раздел „В“ 
от Част II на документа.  

Съобразно въпросните указания, в хипотеза, че Участник декларира ползването на 
ресурсите на Трети лица, от всяко едно от тях се представя „надлежно попълнен и 
подписан ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 
част II и от част III “. 

Що се касае до нормативната обоснованост изискванията към Участника да са 
приложими и спрямо посочените от него Трети лица, същата произтича от 
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разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗОП, съобразно която „Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които Участникът 
се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за 
отстраняване от процедурата“. 

Още повече, че съдържанието на цитираната норма е транспонирано от 
Възложителя в текста на Част IV, Раздел II „ Изисквания към офертите и 
необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 2.2.1., б. „б“ от 
Документацията за участие в процедурата, оповестено е публично, не е оспорено и 
съответно, влизайки в сила е станало задължително за спазване и изпълнение от 
Участниците и ползваните от тях Трети лица, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП 

 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Част IV, раздел I, т. 2.3.5. и т. 2.4. от Документацията за участие в 
процедурата като основание за отстраняване, е такова и по силата на цитираните по-горе 
императивни разпоредби на чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, респ. чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, с оглед 
което и предвид констатираните пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП на 
експерт Д.*, безспорно видно е препятствана възможността на помощния орган за 
обективна и реална преценка съответства ли Третото лице на посочените условия за 
лично състояние. 

В заключение, Комисията счита, че от гореизложеното фактическо 
установяване, основано на извършения от нея анализ по същество на отразените 
данни в представения от експерт С.Д.* ЕЕДОП, за безспорно може да се приеме, че 
въпросния документ не е коректно попълнен, респ. не създава безспорна увереност, че 
по отношение на Третото лице не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата. От друга страна, така установените обстоятелства обосновават 
мнение, че Третото лице не е доказало съответствието си с императива на чл. 65, ал. 
4, предл. последно от ЗОП. 

 
3.2. Що се касае до данните и информацията, относими към професионалната 

компетентност на обсъждания експерт, обективирани в разглеждания неин нов ЕЕДОП, с 
оглед идентичното им съдържание с тези, вписани в Част IV, Раздел „В“, т. 6 от ЕЕДОП 
на „Атлас Травелс“ ЕООД и подробно, детайлно и обстойно обсъдени в т.2.5.1. по-горе, 
Комисията счита за излишно и ненужно тяхното повторно отразяване, предвид 
обстоятелството, че изложените по-горе подробни, обосновани и аргументирани нейни 
мотиви за липсата на съответствие на този експерт с поставените от 
Възложителя критерии за подбор, са еднозначно относими и важими. 

 

4. По Раздел II.2. от указанията на Комисията, дадени от нея на Участника в 
Протокол №1 от 20.01.2017 г. 

 

В съответствие с дадените й от Комисията указания, нов ЕЕДОП е представила и г-
жа Т.С.* - Третото лице, чийто капацитет като експерт „ Връзки с медиите, комуникации и 
медийно отразяване“ , Икономическият оператор, на основание чл. 65 от ЗОП е декларирал, 
че ще ползва при изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане по обособена позиция 
№1, за която е подадена офертата му. 

В резултат от извършения от нея анализ на отразените в посочената декларация на 
Третото лице данни и информация, относими към изискванията за личното състояние и 
критериите за подбор, съответствието с които ще покрива и доказва експертът, Комисията 
намира за установено следните, идентични пропуски и несъответствия, установени и 
коментирани от нея спрямо предходния експерт и които се изразяват в следното: 
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4.1. В първото поле на Раздел „Г“  „ Други основания за изключване, които може да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, подписан от г-жа С.* 
не е декларирано дали по отношение на нея се прилагат специфични национални 
основания за изключване (не е избран нито един от двата възможни, поставени в 
алтернатива и взаимни изключващи се отговора – „да“ и „не“) , респ. не е 
конкретизирано нито едно от въпросните национални основания, наличието на които 
предпоставя отстраняване на Участника от процедурата. 

По този начин съответно не са съобразени и изискванията, обективирани от 
Възложителя в Раздел VI.3., предпоследен абзац от Обявлението за поръчка, 
идентично утвърдени и в Част IV, Раздел II „ Изисквания към офертите и 
необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 2.2.1., б. „д“ от 
Документацията за участие в процедурата. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите 
на чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, по ясен и неподлежащ на 
тълкуване начин е указал (и то със задължителен уклон) следното:  

„Участникът (икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: „ Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ на ЕЕДОП, 
предвид обстоятелството, че в Част IV, раздел I, т.2.3.5. и т. 2.4. по-горе в 
Документацията са въведени специфични национални основания за изключване от участие 
в процедурата“ , с оглед което именно в този Раздел на ЕЕДОП, Участникът трябва да 
декларира: 

(1) Дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим/дали за него 
е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, или попада в 
изключението по чл. 4 от същия Закон (което изключение също следва конкретно да бъде 
посочено във въпросното поле на единната декларация, представяна от Участника); 

(2) Налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
настоящата процедура, предвид, че наличието на подобна свързаност е основание за 
отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП“. 

 

Тук е мястото на което Комисията намира за необходимо да се поясни, че 
задължителното попълване на въпросните полета, следва от указанията, съдържащи се 
в самия ЕЕДОП и обективирани в последния, поставен на сив фон текст на Раздел „В“ 
от Част II на документа.  

Съобразно въпросните указания, в хипотеза, че Участник декларира ползването на 
ресурсите на Трети лица, от всяко едно от тях се представя „надлежно попълнен и 
подписан ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 
част II и от част III “. 

Що се касае до нормативната обоснованост изискванията към Участника да са 
приложими и спрямо посочените от него Трети лица, същата произтича от 
разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗОП, съобразно която „Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които Участникът 
се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за 
отстраняване от процедурата“. 

Още повече, че съдържанието на цитираната норма е транспонирано от 
Възложителя в текста на Част IV, Раздел II „ Изисквания към офертите и 
необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 2.2.1., б. „б“ от 
Документацията за участие в процедурата, оповестено е публично, не е оспорено и 
съответно, влизайки в сила е станало задължително за спазване и изпълнение от 
Участниците и ползваните от тях Трети лица, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП 
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В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 

обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Част IV, раздел I, т. 2.3.5. и т. 2.4. от Документацията за участие в 
процедурата като основание за отстраняване, е такова и по силата на цитираните по-горе 
императивни разпоредби на чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, респ. чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, с оглед 
което и предвид констатираните пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП на 
експерт С*, безспорно видно е препятствана възможността на помощния орган за 
обективна и реална преценка съответства ли Третото лице на посочените условия за 
лично състояние. 

В заключение, Комисията счита, че от гореизложеното фактическо 
установяване, основано на извършения от нея анализ по същество на данните, 
отразени в представения от Т.С.* ЕЕДОП, за безспорно може да се приеме, че 
въпросния документ не е коректно попълнен, респ. не създава безспорна увереност, че 
по отношение на Третото лице не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата. От друга страна, така установените обстоятелства обосновават 
мнение, че Третото лице не е доказало съответствието си с императива на чл. 65, ал. 
4, предл. последно от ЗОП. 

 
4.2. По отношение на данните и информацията, относими към професионалната 

компетентност на обсъждания експерт, обективирани в разглеждания неин нов ЕЕДОП, с 
оглед идентичното им съдържание с тези, вписани в Част IV, Раздел „В“, т. 6 от ЕЕДОП, 
представен за „Атлас Травелс“ ЕООД и подробно, детайлно и обстойно обсъдени в т.2.5.2. 
по-горе, Комисията счита за излишно и ненужно тяхното повторно отразяване, предвид 
обстоятелството, че изложените по-горе подробни, обосновани и аргументирани нейни 
мотиви за липсата на съответствие на този експерт с поставените от 
Възложителя критерии за подбор, са еднозначно относими и важими. 

 
 
II.  Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по 

отношение съответствието на представените от Участниците документи, относими към 
личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на 
настоящата процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за 
установено следното: 

1. „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД - не отговаря на утвърдените от 
Възложителя за целите на настоящето възлагане минимални изисквания, изразяващи се в:  

- констатирана липса на съответствие на представената от Дружеството 
оферта с конкретни минимални изисквания, утвърдени от Възложителя по процедурата и 
касаещи техническите и професионалните му способности като критерии за подбор по 
смисъла на чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП, които конкретни пропуски са подробно и в детайли 
описани от Комисията в съответното за Дружеството поле на настоящия Протокол. 

 

2. „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД - не отговаря на одобрени от 
Възложителя изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдени за 
целите на настоящето възлагане минимални изисквания за технически и професионални 
способности, изразяващи се в следното: 

- установено неизпълнение на въведените от Възложителя условия за деклариране 
от страна на Икономическия оператор налице ли са спрямо него обстоятелствата на 
свързаност по смисъла на чл. 101, ал. 11 от ЗОП, водещо до сработване на санкционните 
норми на чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП  

и 
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- констатирана липса на съответствие на представената от Дружеството 
оферта с конкретни минимални изисквания, утвърдени от Възложителя по процедурата и 
касаещи техническите и професионалните му способности като критерии за подбор по 
смисъла на чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП, които конкретни пропуски са подробно и в детайли 
описани от Комисията в съответното за Дружеството поле на настоящия Протокол. 

 

3. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД - не отговаря на утвърдените от 
Възложителя за целите на настоящето възлагане минимални изисквания, изразяващи се в:  

- констатирана липса на съответствие на представената от Дружеството 
оферта с конкретни минимални изисквания, утвърдени от Възложителя по процедурата и 
касаещи техническите и професионалните му способности като критерии за подбор по 
смисъла на чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП, които конкретни пропуски са подробно и в детайли 
описани от Комисията в съответното за Дружеството поле на настоящия Протокол. 

 
4. „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД - не отговаря на одобрени от Възложителя 

изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания за технически и професионални способности, 
изразяващи се в следното: 

- установено по отношение на Икономическия оператор наличие на предсрочно 
прекратен негов договор за обществена поръчка, поради виновно неизпълнение на  
вменените му задължения от Възложителя на договор и засегнало повече от 50% от 
обема му, което обстоятелство, бидейки въздигнато от Възложителя в текстовете на 
Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка и на Част IV, Раздел I, т.2.1.2.7. от 
Документацията за участие в процедурата като задължително основание за 
отстраняване, на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, Комисията счита за абсолютна 
пречка за допускането на Дружеството до участие в следващите етапи на процедурата 

и 
- констатирана липса на съответствие на представената от Участника оферта с 

конкретни минимални изисквания, утвърдени от Възложителя по процедурата и касаещи 
техническите и професионалните му способности като критерии за подбор по смисъла на 
чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП, които конкретни пропуски са подробно и в детайли описани от 
Комисията в съответното за Дружеството поле на настоящия Протокол. 

 
III.  С оглед гореустановеното, Комисията предлага на Възложителя, да отстрани 

от участие в процедурата:  
1. „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, 

предложение първо и второ, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП - по обособена позиция 
№1. 

 
2. „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предложение 

първо и второ, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП и чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП - по обособена позиция №1. 

 
3. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, предложение 

първо и второ, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП - по обособени позиции №1 и №2. 
 

4. „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД - на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 и чл. 107, т. 1, 
предложение първо и второ, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП - по обособена позиция 
№1. 

 

IV.  Въз основа на така направените изводи, че всички оферти, подадени за участие 
в настоящата процедура са неподходящи (по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП), по 
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причина на това, че нито един от Участниците не отговаря на поставените критерии за 
подбор, а за част от тях са налице и одобрени в процедурата основания за отстраняване, 
Комисията предлага на Възложителя, да прекрати настоящата процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „ Избор на Изпълнител/и за осъществяване на мерки за 
информация и публичност на Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на 
видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за 
местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, по две обособени позиции“.  

 

 

КОМИСИЯ: 
 
Председател: В. С.* …………………… 

           (п*)  
 
Членове:       
 

1. Г. П.* .............................................. 

           (п*) 

2. М. Н.*  ........................................... 

          (п*) 

3. А. М. – В.* ............................................ 

                   (п*) 

4. В. Е.*.......................................... 

                              (п*) 

 

 

 

* Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
 

 

 

 

 

 

 

 


