
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда и условията на Глава двадесет и 

шеста от ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация (публичност 

и визуализация) на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, 

седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС”“ 
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О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

„ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4  –  2 0 2 0 г . ”  

 

 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни и 

инвестиционни фондове 

 

П Р О Т О К О Л 
 

от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, 

определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда и при условията на глава 26
та

 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на 

мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект №BG16M1OP002-

1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и 

дооборудване на лаборатории на ИАОС“, информацията за която е оповестена в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с Реф.№ (ID) № 9055048/05.08.2016 г. 

 

 

Днес, 15.08.2016 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 № 187/15.08.2016 г. на 

Изпълнителния директор на ИАОС, за преглед и оценка на офертите, респ. класиране на 

Участниците в обществена поръчка, провеждана по реда и при условията на глава 26
та

 от 

ЗОП и глава 9
та

 от ППЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Избор на 

изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация (публичност и 

визуализация) на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на 

методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на 

ИАОС“, открита с обява № 11510-3683/05.08.2016 г., информацията за която е оповестена в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф. № (ID) 9055048/05.08.2016 г. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя на основание чл. 97, 

ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП и чл. 103, ал. 1 от ЗОП, заседава в следния състав: 

 

Председател: Мирослава Богданова – Началник на отдел „Координация на 

регионални лаборатории“ (КРЛ) в администрацията на ИАОС, контролиращ експерт по 

Дейност 4 на Проекта; 

Членове:     

1. Мария Недялкова – Координатор на Проекта, външен експерт, вписана в списъка 

по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП към Агенция по обществени поръчки под №ВЕ-55; 

 2. Радослава Павлова – юрисконсулт в отдел „Правен“ на ИАОС и експерт „юрист“ 

по Проекта; 

3. Ивайло Маджуров – Консултант за предоставяне на юридически услуги по 

Проекта, съгласно Договор 3244/27.05.2016 г.  

4. Весела Еленкова – старши експерт в отдел „Финанси и стопанско управление“ 

(ФСУ) на ИАОС и експерт „финансови дейности“ по Проекта. 

 

и резервни членове: 

1. Радослава Баева – старши експерт в отдел „КРЛ и административен сътрудник по 

Проекта; 
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2. Теодора Лакова– главен специалист в отдел „ФСУ“ на ИАОС. 

 

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка, 

при спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на 

Председателя на Комисията от служител в деловодството на ИАОС в 9:55 часа.  

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото от нея открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, няма основания определените резервни членове да присъстват и да 

вземат участие в работата й. 

На публичната част на заседанието на Комисията, на основание чл. 97, ал. 3, 

изречение второ от ППЗОП, присъстват представители на двама от Участниците, 

депозирали оферти за осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане, а 

именно: 

- г-жа Мануела Стефанова - упълномощен представител на „Скай Травел“ ООД; 

- г-н Пламен Босев - Управител на „Протехника Евент“ ЕООД 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 

по отваряне на офертите, не присъстват на днешното заседание на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. за евентуално 

закъснели представители на Участниците, откри заседанието в 10:15 часа и след 

легитимирането на присъстващите представители на посочените по-горе Участници в 

обществената поръчка, ги запозна със съдържанието на Заповед № 187/15.08.2016 г. на 

Възложителя, а членовете на Комисията - със съдържанието на съставения на основание чл. 

48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел запознаването им с имената 

(фирмените наименования) на Участниците, депозирали оферти за участие в обществената 

поръчка. 

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на 

Комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за 

спазване от негова страна 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.  

Председателят на Комисията съобщи на присъстващите лица имената на 

Участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка, в рамките на обявения 

краен срок – 17:00 ч. на 12.08.2016 г., по реда на тяхното постъпване, а именно:  

 

№ УЧАСТНИК 
 

Вх. №, дата и час 

1. „РИН КОНСУЛТ“ ЕООД 
№01/10.08.2016 г.,  

подадена в 10:30 ч. 

2. „ХЕДОН КОНСУЛТ“ ЕООД 
№02/11.08.2016 г.,  

подадена в 09:30 ч. 

3. „ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ“ ЕООД 
№03/11.08.2016 г.,  

подадена в 09:32 ч. 

4. „СКАЙ ТРАВЕЛ“ ООД 
№04/11.08.2016 г. ,  

подадена в 11:45 ч. 

5. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 
№05/12.08.2016 г.,  

подадена в 10:20 ч. 

6. „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД №06/12.08.2016 г.,  
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подадена в 10:22 ч. 

7. „КОТА ПРИНТ“ ООД 
№07/12.08.2016 г.,  

подадена в 10:24 ч. 

8. „АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ“ ЕООД 
№08/12.08.2016 г., подадена в 

10:30 ч. 

9. „ЛУН АРТ“ ЕООД 
№09/12.08.2016 г., подадена в 

10:32 ч.  

10. „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД 
№10/12.08.2016 г., подадена в 

14:45 ч. 

11. „КОНСУЛСИС“ЕООД 
№11/12.08.2016 г., подадена в 

15:15 ч. 

12. „РЕКУЕСТ-БГ“ ООД 
№12/12.08.2016 г., подадена в 

15:22 ч. 

13. „АЛТЪРНАТИВАДВЪРТАЙЗИНГ“ ЕООД 
№13/12.08.2016 г., подадена в 

15:24 ч. 

14. „ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД 
№14/12.08.2016 г., подадена в 

15:26 ч. 

15. „КА ЕЛ ОФИС“ ООД 
№15/12.08.2016 г., подадена в 

10:37 ч. 

 

I. След извършване на описаните действия и направени уточнения, относно 

редовността на офертите, а именно:  

(1) всички са представени в срок, 

(2) в запечатани непрозрачни опаковки и 

(3) са с ненарушена цялост, 

Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите, по реда 

на тяхното подаване, при следната процедурна последователност: 

 

 

1. Оферта с вх. № 01 от 10.08.2016 г., подадена от „РИН КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

 

 След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по 

утвърдения образец №12. 

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

„Рин Консулт“ ЕООД за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, възлизащо на: 

- 30 360 лв. (тридесет хиляди триста и шестдесет лева), без включен ДДС, 

 или 

- 36 432 лв. (тридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и два лева), с вкл. 

ДДС. 

Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9
та

 от ППЗОП не се 

вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 

се в офертите, респ., не е регламентирана подобна правна възможност за присъстващите 

представители на Участниците в обществената поръчка, Комисията прие единодушно 

решение, съобразно което, с цел спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди 
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всичко този на публичност и прозрачност – да приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 

Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в 

офертата на Участника и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която 

на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка. 

Комисията покани и присъстващите представители на конкурентните Участници да 

подпишат ценовото и техническото предложения от офертата на „Рин Консулт“ ЕООД, 

като от така предоставената му възможност се възползва представителят на „Скай Травел“ 

ООД 

 

 

2. Оферта с вх. №02 от 11.08.2016 г., подадена от „ХЕДОН КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

  

След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал по 

одобрения образец №12.  

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

Участника за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, имащо следния размер: 

- 23 676 лв. (двадесет и три  хиляди шестстотин седемдесет и шест лева), без 

включен ДДС, 

 или 

- 28 411,20 лв. (двадесет и осем хиляди четиристотин и единадесет лева и 

двадесет стотинки), с вкл. ДДС. 

 

След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се в 

офертата на втория от Участниците, в съответствие с приетото от нея решение ценовите и 

техническите предложения, съдържащи се в офертите да бъдат подписвани в цялост, трима 

от членовете на Комисията подписаха съдържанието на разглеждания документ, както и на 

представеното в опаковката предложение за изпълнение на поръчката, попълнено от 

Участника по утвърдения за целите на обществената поръчка обр. №10. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията покани и присъстващите 

представители на останалите Участници да подпишат съдържанието техническото и 

ценовото предложения от офертата на „Хедон Консулт“ ЕООД, като от така предоставената 

възможност се възползва присъстващия на заседанието Управител на „Протехника Евент“ 

ЕООД.  

 

 

3. Оферта с вх. № 03 от 11.08.2016 г., подадена от „ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ“ 

ЕООД 

 

 

 След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по 

утвърдения образец №12. 
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 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

„Джи Ем Криейтив“ ЕООД за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, възлизащо на: 

- 14 700 лв. (четиринадесет хиляди и седемстотин лева), без включен ДДС, 

 или 

- 17 640 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева), с вкл. ДДС. 

 

Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9
та

 от ППЗОП не се 

вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 

се в офертите, респ., не е регламентирана подобна правна възможност за присъстващите 

представители на Участниците в обществената поръчка, Комисията продължи стриктно да 

следва приетото с единодушие нейно Решение, съобразно което, с цел спазване 

принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност, а 

именно: да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 

Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в 

офертата на Участника и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която 

на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка. 

Комисията покани и присъстващите представители на конкурентните Участници да 

подпишат ценовото и техническото предложения от офертата на „Джи Ем Криейтив“ 

ЕООД, като от така предоставената му възможност се възползва представителят на „Скай 

Травел“ ООД 

 

 

4. Оферта с вх. №04 от 11.08.2016 г., подадена от „СКАЙ ТРАВЕЛ“ ООД 

 

  

След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал по 

одобрения образец №12.  

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

Участника за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, имащо следния размер: 

- 19 720 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева), без включен 

ДДС, 

или 

- 23 664 лв. (двадесет и три хиляди шестстотин шестдесет и четири лева), с 

вкл. ДДС. 

 

След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се в 

офертата на този от Участниците, в съответствие с приетото от нея решение ценовите и 

техническите предложения, съдържащи се в офертите да бъдат подписвани в цялост, трима 

от членовете на Комисията подписаха съдържанието на разглеждания документ, както и на 

представеното в опаковката предложение за изпълнение на поръчката, попълнено от 

Участника по утвърдения за целите на обществената поръчка обр. №10. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията покани и присъстващия 

представител на „Протехника Евент“ ЕООД да подпише съдържанието на техническото и 

ценовото предложения от офертата на „Скай Травел“ ООД, който се възползва от така 

предоставената му възможност. 
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5. Оферта с вх. № 05 от 12.08.2016 г., подадена от „ДИ ЕМ АЙ 

ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

 

 

 След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по 

утвърдения образец №12. 

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от „Ди 

Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, възлизащо на: 

- 11 890 лв. (единадесет хиляди осемстотин и деветдесет лева), без включен 

ДДС, 

или 

- 14 268 лв. (четиринадесет хиляди двеста шестдесет и осем лева), с вкл. ДДС. 

 

Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9
та

 от ППЗОП не се 

вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 

се в офертите, респ., не е регламентирана подобна правна възможност за присъстващите 

представители на Участниците в обществената поръчка, Комисията продължи стриктно да 

следва приетото с единодушие нейно Решение, съобразно което, с цел спазване 

принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност, а 

именно: да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 

Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в 

офертата на Участника и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която 

на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка. 

Комисията покани и присъстващите представители на конкурентните Участници да 

подпишат ценовото и техническото предложения от офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 

ЕООД, като от така предоставената му възможност се възползва представителят на „Скай 

Травел“ ООД 

 

 

6. Оферта с вх. №06 от 12.08.2016 г., подадена от „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

 

  

След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал по 

одобрения образец №12.  

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

Участника за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, имащо следния размер: 

- 11 674 лв. (единадесет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева), без 

включен ДДС, 

или 

- 14 008, 80 лв. (четиринадесет хиляди и осем лева и осемдесет стотинки), с вкл. 

ДДС. 
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След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се в 

офертата на „Инфо Трейнинг“ ООД, в съответствие с приетото от нея решение ценовите и 

техническите предложения, съдържащи се в офертите да бъдат подписвани в цялост, трима 

от членовете на Комисията подписаха съдържанието на разглеждания документ, както и на 

представеното в опаковката предложение за изпълнение на поръчката, попълнено от 

Участника по утвърдения за целите на обществената поръчка обр. №10. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията покани и присъстващите 

представители на останалите Участници да подпишат съдържанието на техническото и 

ценовото предложения от офертата на „Инфо Трейнинг“ ООД, като от така предоставената 

възможност се възползва присъстващия на заседанието Управител на „Протехника Евент“ 

ЕООД.  

 

 

7. Оферта с вх. № 07 от 12.08.2016 г., подадена от „КОТА ПРИНТ“ ООД 

 

 

 След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по 

утвърдения образец №12. 

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

„Кота Принт“ ООД за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с настоящата 

обществена поръчка, възлизащо на: 

- 21 608 лв. (двадесет и една хиляди шестстотин и осем лева), без включен ДДС, 

или 

- 25 929,60 лв. (двадесет и пет хиляди деветстотин двадесет и девет лева и 

шестдесет стотинки), с вкл. ДДС. 

 

Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9
та

 от ППЗОП не се 

вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 

се в офертите, респ., не е регламентирана подобна правна възможност за присъстващите 

представители на Участниците в обществената поръчка, Комисията продължи стриктно да 

следва приетото с единодушие нейно Решение, съобразно което, с цел спазване 

принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност, а 

именно: да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 

Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в 

офертата на Участника и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която 

на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка. 

Комисията покани и присъстващите представители на конкурентните Участници да 

подпишат ценовото и техническото предложения от офертата на „Кота Принт“ ООД, като 

от така предоставената му възможност се възползва отново представителят на „Скай 

Травел“ ООД 

 

 

8. Оферта с вх. №08 от 12.08.2016 г., подадена от „АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ“ ЕООД 

 

  

След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 
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дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал по 

одобрения образец №12.  

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

Участника за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, имащо следния размер: 

- 26 990 лв. (двадесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет лева), без 

включен ДДС, 

 или 

- 32 388 лв. (тридесет и две хиляди триста осемдесет и осем лева), с вкл. ДДС. 

 

След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се в 

офертата на Участника, в съответствие с приетото от нея решение ценовите и техническите 

предложения, съдържащи се в офертите да бъдат подписвани в цялост, трима от членовете 

на Комисията подписаха съдържанието на разглеждания документ, както и на 

представеното в опаковката предложение за изпълнение на поръчката, попълнено от 

Участника по утвърдения за целите на обществената поръчка обр. №10. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията покани и присъстващите 

представители на останалите Участници да подпишат съдържанието на техническото и 

ценовото предложения от офертата на „Агенция Про Уей“ ЕООД, като от така 

предоставената възможност се възползва присъстващия на заседанието Управител на 

„Протехника Евент“ ЕООД.  

 

 

9. Оферта с вх. № 09 от 12.08.2016 г., подадена от „ЛУН АРТ“ ЕООД 

 

 

 След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по 

утвърдения образец №12. 

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

„Лун Арт“ ЕООД за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с настоящата 

обществена поръчка, възлизащо на: 

- 22 975 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин седемдесет и пет лева), без 

включен ДДС, 

 или 

- 27 570 лв. (двадесет и седем хиляди петстотин и седемдесет лева), с вкл. ДДС. 

 

Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9
та

 от ППЗОП не се 

вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 

се в офертите, респ., не е регламентирана подобна правна възможност за присъстващите 

представители на Участниците в обществената поръчка, Комисията продължи стриктно да 

следва приетото с единодушие нейно Решение, съобразно което, с цел спазване 

принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност, а 

именно: да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 

Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в 

офертата на Участника и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която 

на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка. 
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Комисията покани и присъстващите представители на конкурентните Участници да 

подпишат ценовото и техническото предложения от офертата на „Лун Арт“ ЕООД, като от 

така предоставената му възможност се възползва отново представителят на „Скай Травел“ 

ООД 

 

 

10. Оферта с вх. №10 от 12.08.2016 г., подадена от „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД 

 

  

След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал по 

одобрения образец №12.  

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

Участника за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, имащо следния размер: 

- 29 312 лв. (двадесет и девет хиляди триста и дванадесет лева), без включен 

ДДС, или 

- 35 147,40 лв. (тридесет и пет хиляди сто четиридесет и седем лева и 

четиридесет стотинки), с вкл. ДДС. 

 

След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се в 

офертата на „Атлас Травелс“ ЕООД, в съответствие с приетото от нея решение ценовите и 

техническите предложения, съдържащи се в офертите да бъдат подписвани в цялост, трима 

от членовете на Комисията подписаха съдържанието на разглеждания документ, както и на 

представеното в опаковката предложение за изпълнение на поръчката, попълнено от 

Участника по утвърдения за целите на обществената поръчка обр. №10. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията покани и присъстващите 

представители на останалите Участници да подпишат съдържанието техническото и 

ценовото предложения от офертата на „Атлас Травелс“ ЕООД, като от така предоставената 

възможност се възползва присъстващия на заседанието Управител на „Протехника Евент“ 

ЕООД.  

 

 

11. Оферта с вх. №11 от 12.08.2016 г., подадена от „КОНСУЛСИС“ ЕООД 

 

  

 След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по 

утвърдения образец №12. 

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

„Консулсис“ ЕООД за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с настоящата 

обществена поръчка, възлизащо на: 

- 22 595 лв. (двадесет и две хиляди петстотин деветдесет и пет лева), без 

включен ДДС, 

или 

- 27 114 лв. (двадесет и седем хиляди сто и четиринадесет лева), с вкл. ДДС. 
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Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9
та

 от ППЗОП не се 

вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 

се в офертите, респ., не е регламентирана подобна правна възможност за присъстващите 

представители на Участниците в обществената поръчка, Комисията продължи стриктно да 

следва приетото с единодушие нейно Решение, съобразно което, с цел спазване 

принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност, а 

именно: да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 

Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в 

офертата на Участника и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която 

на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка. 

Комисията покани и присъстващите представители на конкурентните Участници да 

подпишат ценовото и техническото предложения от офертата на „Консулсис“ ЕООД, като 

от така предоставената му възможност се възползва отново представителят на „Скай 

Травел“ ООД. 

 

 

12. Оферта с вх. №12 от 12.08.2016 г., подадена от „РЕКУЕСТ-БГ“ ООД  

 

  

След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал по 

одобрения образец №12.  

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

Участника за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, имащо следния размер: 

- 35 080 лв. (тридесет и пет хиляди и осемдесет лева), без включен ДДС, 

или 

- 42 096 лв. (четиридесет и две хиляди деветдесет и шест лева), с вкл. ДДС. 

 

След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се в 

офертата на Участника, в съответствие с приетото от нея решение ценовите и техническите 

предложения, съдържащи се в офертите да бъдат подписвани в цялост, трима от членовете 

на Комисията подписаха съдържанието на разглеждания документ, както и на 

представеното в опаковката предложение за изпълнение на поръчката, попълнено от 

Участника по утвърдения за целите на обществената поръчка обр. №10. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията покани и присъстващите 

представители на останалите Участници да подпишат съдържанието техническото и 

ценовото предложения от офертата на „Рекуест-БГ“ ООД, като от така предоставената 

възможност се възползва присъстващия на заседанието Управител на „Протехника Евент“ 

ЕООД.  

 

 

13. Оферта с вх. №13 от 12.08.2016 г., подадена от „АЛТЪРНАТИВ 

АДВЪРТАЙЗИНГ“ ЕООД 

 

  

 След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на „Алтърнатив Адвъртайзинг“ ЕООД ценово 
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предложение за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че 

ценовата оферта на Участника е представена съгласно изискванията, утвърдени от 

Възложителя – 1 бр. оригинал, по утвърдения образец №12. 

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

„Алтърнатив Адвъртайзинг“ ЕООД за изпълнението на дейностите, предмет на 

възлагане с настоящата обществена поръчка, възлизащо на: 

- 35 409 лв. (тридесет и пет хиляди четиристотин и девет лева), без включен 

ДДС, 

или 

- 42 490,08 лв. (четиридесет и две хиляди четиристотин и деветдесет лева и 

осем стотинки), с вкл. ДДС. 

 

Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9
та

 от ППЗОП не се 

вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 

се в офертите, респ., не е регламентирана подобна правна възможност за присъстващите 

представители на Участниците в обществената поръчка, Комисията продължи стриктно да 

следва приетото с единодушие нейно Решение, съобразно което, с цел спазване 

принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност, а 

именно: да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 

Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в 

офертата на Участника и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която 

на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка. 

Комисията покани и присъстващите представители на конкурентните Участници да 

подпишат ценовото и техническото предложения от офертата на „Алтърнатив 

Адвъртайзинг“ ЕООД, като от така предоставената му възможност се възползва отново 

представителят на „Протехника Евент“ ЕООД.  

 

 

14. Оферта с вх. №14 от 12.08.2016 г., подадена от „ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ 

ЕООД 

  

След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на Дружеството ценово предложение за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е 

представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал по 

одобрения образец №12.  

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

Участника за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, имащо следния размер: 

- 38 377 лв. (тридесет и осем хиляди триста седемдесет и седем лева), без 

включен ДДС, 

или 

- 46 052,40 лв. (четиридесет и шест хиляди петдесет и два лева и четиридесет 

стотинки), с вкл. ДДС. 

 

След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се в 

офертата на Участника, в съответствие с приетото от нея решение ценовите и техническите 

предложения, съдържащи се в офертите да бъдат подписвани в цялост, трима от членовете 

на Комисията подписаха съдържанието на разглеждания документ, както и на 
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представеното в опаковката предложение за изпълнение на поръчката, попълнено от 

Участника по утвърдения за целите на обществената поръчка обр. №10. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията покани и присъстващите 

представители на останалите Участници да подпишат съдържанието техническото и 

ценовото придложения от офертата на „Протехника Евент“ ЕООД, като от така 

предоставената възможност се възползва присъстващия на заседанието представител на 

„Скай Травел“ ООД. 

 

 

15. Оферта с вх. №15 от 12.08.2016 г., подадена от „КА ЕЛ ОФИС“ ООД 

 

  

 След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 

приложеното в папката с офертата на „Ка Ел Офис“ ООД ценово предложение за 

изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта 

на Участника е представена съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя – 1 бр. 

оригинал, по утвърдения образец №12. 

 Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 

Участника за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с настоящата 

обществена поръчка, възлизащо на: 

- 12 573,90 лв. (дванадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева и 

деветдесет стотинки), без включен ДДС, 

или 

- 15 088,68 лв. (петнадесет хиляди осемдесет и осем лева и шестдесет и осем 

стотинки), с вкл. ДДС. 

 

Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9
та

 от ППЗОП не се 

вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 

се в офертите, респ., не е регламентирана подобна правна възможност за присъстващите 

представители на Участниците в обществената поръчка, Комисията продължи стриктно да 

следва приетото с единодушие нейно Решение, съобразно което, с цел спазване 

принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност, а 

именно: да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 

Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в 

офертата на последния по ред Участник и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на 

Възложителя, с която на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена 

поръчка. 

Комисията покани и присъстващите представители на конкурентните Участници да 

подпишат ценовото и техническото предложения от офертата на „Ка Ел Офис“ ООД, като 

от така предоставената му възможност се възползва Управителят на „Протехника Евент“ 

ЕООД.  

 

********************************************************************** 

 

II. С извършване на горните действия, в 11:45 ч. приключи публичната част от 

работата на Комисията, след което Председателят й закри заседанието. 

Комисията продължи работа при закрити врати, извършвайки проверка за 

съответствието на представените документи, касаещи допустимостта на Участниците, в 

съпоставка с утвърдените от Възложителя изисквания, респ. извърши констатации за 
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пълнотата на представените документи във всяка една от отделните оферти, въз основа на 

което установи следното: 

 

 

1. „РИН КОНСУЛТ“ ЕООД - оферта с вх. № 01/10.08.2016 г. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1. В текста на т. 6 от образец №2 „Представяне на Участника“, като титуляр на 

посочената банкова сметка, е вписано физическото лице, Управител на Дружеството – 

Участник в настоящата обществена поръчка. 

Предвид обстоятелството, че поставеното от страна на Възложителя изискване за 

вписване на банкова сметка на Участника, респ. нейния титуляр, е с цел правилната, 

навременна и съобразена с нормативно регламентираните срокове комуникация между 

субектите в обществената поръчка (в случая – Участник и Възложител), досежно 

дължимите гаранции за изпълнение на договора за възлаганите дейности, от една страна, 

както и с оглед правомерното разходване на средствата по поръчката и евентуалното им 

превеждане като дължимо плащане за престираните услуги от страна именно на 

Изпълнителя (понастоящем - Участник) като юридическо лице, а не на различен от него 

правен субект, нямащ качеството на участник, от друга страна, във въпросната част на 

обр. №2 като титуляр следва да бъде посочено единствено „Рин Консулт“ ЕООД.  

 

2. За доказване съответствие с едно от изискванията на Възложителя за технически 

възможности и квалификация, съобразно одобрените условия, обективирани в Раздел 

„Технически и професионални способности“, т. 1 от Обявата по чл. 178 от ЗОП, 

съответно отразено и в Раздел III, Б), т. 1 от Документацията за възлагане на 

обществената поръчка, Участникът е представил списък на изпълнени от него услуги, 

сочени за идентични или сходни с предмета на настоящото възлагане - по обр. №9, в който 

е направено позоваване само на един договор, изпълнен в референтния за настоящата 

обществена поръчка период. 

Като доказателство за верността на отразените в списъка обстоятелства е 

представено копие на Удостоверение за добро изпълнение на услугите, на които Участника 

основава доказване на съответствието си с одобрените от Възложителя минимални 

изисквания за технически и професионални способности. 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Рин Консулт“ ЕООД в 

списъка по обр. №9 факти и обстоятелства, по отношение на въпросния договор, в 

съвкупност с представената в офертата референция, всички те в съвкупност съотнесени към 

условията за допустимост, одобрени от Възложителя като критерии за подбор, Комисията 

установи следното: 

Видно от декларираните от Дружеството данни, съдържащи се в полето на колона 

трета на ред втори в разглеждания образец, в обхвата на обсъждания, посочен от него 

договор, то е извършило следните услуги: „проведено обучение, организиране на хотелско 

настаняване, кетъринг (хранене), осигуряване на зала за провеждане обучение на 

организирана група от хора“. 

В Удостоверението, представено като приложение към списъка по обр. №9, 

издадено под №К-206/06.03.2015 г. от Община Лъки, в качеството си на Възложител на 

услугите, на които се позовава Участника, е направено удостоверяване за изпълнени от 

„Рин Консулт“ ЕООД логистичните дейности, представени посредством следното 

изброително посочване на отделните, възложени и изпълнени от Дружеството дейности: 

(1) „Цялостна логистика по организацията за провеждане на дискусионния 

форум/обучителен семинар в периода 3-5 септември 2015 г.“ (?!) – периода на 

изпълнение, посочена от Възложителя, по мнение на Комисията е невъзможен и 
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нереалистичен, предвид, че е безспорно „бъдещ“, преценен спрямо датата на издаване 

на разглежданото Удостоверение!; 

 (2) „Организирне на  хотелско настаняване,  

(3) Осигуряване на кетъринг, 

(4) Осигуряване на високо квалифицирани лектори в дискусионния форум, 

(5) Осигуряване на зала за провеждането на форума/обучението“. 

 

Видно от цитираното удостоверително съдържание на издадения в полза и за 

препоръка на „Рин Консулт“ ЕООД документ, едновременно с което, отчитайки и  

направеното от самия Участник описание на дейностите, включени в обхвата на 

разглеждания договор, в голяма степен припокриващо се с това от Удостоверението на 

община Лъки, Комисията намира, че така изброените дейности, респективно – 

договора, единствен посочен в списъка по обр. №9, не могат да бъдат квалифицирани 

като „идентични или сходни“ с предмета на настоящата обществена поръчка, 

съобразно разписаната от Възложителя в пояснението към т. 1 на Раздел 

„Технически и професионални способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, 

идентично обективирана и в Раздел III, Б), пояснението към т. 1 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка дефиниция за „сходност“, а именно: дейности 

по изработване на печатни/рекламни материали и организиране и провеждане на 

събития и/или кампании и/или обществени мероприятия. 

Видно от текста на цитираната дефиниция, по начина по който същата е 

одобрена от Възложителя, за да може да бъде приета една услуга за „идентична или 

сходна“ с настоящето възлагане, по отношение на нея, следва да е налице обектна 

определяемост в посочените две сфери на професионална дейност и то в тяхната 

кумулативна свързаност. 

 

3. За предложения като част от експертния състав, определен за изпълнение на 

поръчката, ключов експерт „Ръководител на екипа“ – ………….. данните са заличени на 

основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-

4593/06.10.2016г. на Участника, в представената като част от офертата Декларация, по 

утвърдения от Възложителя обр. №8, се съдържа деклариране на следните данни, целящи 

удостоверяване на придобити от експерта образователно-квалификационна степен и 

специфичен опит, съобразно условията и минималните изисквания на обществената 

поръчка, а именно: 

3.1. по отношение на образованието и професионалната квалификация на експерта, 

в полето на колона пета на ред втори е отразено, че …………… данните са заличени на 

основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-

4593/06.10.2016г. на Участника е с придобита образователно-квалификационна степен 

…………… данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника, установимо с диплома за 

завършено висше образование, издадена  от .................. данните са заличени на основание 

чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на 

Участника, 

3.2. информацията, относима към специфичния опит на експерта и посочена в 

колона шеста на обр. №8 се заключава в следното обобщително описание: …………………. 

данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и 

писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника, което в последващите текстове е 

конкретизирано по следния начин: 

(1) в периода от …………… данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във 

връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника. 
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(2) за времето от ………………… данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, 

във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника. 

(3) в периода от ………………………. данните са заличени на основание чл. 42, ал. 

5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на 

Участника; 

(4) във времевия диапазон от ………….. данните са заличени на основание чл. 42, 

ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на 

Участника. 

(5) от ……………….. данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с 

чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника. 

 

При анализ на така представените данни за придобития от ключов експерт 

„Ръководител на екипа“ – …………….. данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във 

връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника 

специфичен опит, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за 

целите на настоящата обществена поръчка, публично оповестени, известни на 

Участниците и влезли в сила минимални изисквания за технически и професионални 

способности, Комисията намира за установено, че от същите е видно наличието 

единствено на изискваната за визираната ключова експертна позиция образователно-

квалификационна степен, но от описаната по-горе информация не се доказва 

съответствие с второто от минималните изисквания, утвърдени от Възложителя за 

заемане на експертната позиция, за която е предложен експерта, а именно: придобит 

не по-малко от 3 (три) години опит в организиране и провеждане на публични събития 

и кампании, каквото изискване е одобрено от Възложителя в т. 2.1., б. „б“ на Раздел 

„Технически и професионални способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, 

съответно разписано и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане 

на обществената поръчка. 

 

4. В представените в декларацията по обр. №8 данни по отношение на експерта 

предложен за изпълнение на функциите на „Дизайн и предпечатна подготовка“ – 

…………… данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника, липсва ясна и недвусмислена 

информация по отношение придобита от него образователно-квалификационна 

степен (липсва конкретно изписване на същата), което обстоятелство сочи на 

неизпълнение от страна на Участника на одобреното за целите на настоящата 

обществена поръчка изискване на т. 2.2., б. „а“ от Раздел „Технически и 

професионални способности“ в Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично отразено и в 

условието на Раздел III, Б), т. 2.2., б. „а“ от Документацията за възлагане на 

обществената поръчка по реда на Глава 26
та

 от ЗОП. 

Конкретните факти, на които Комисията основава така направеното от нея 

заключение, са установими в направеното от самия Участник в колона пета на ред трети от 

таблицата на обр. №8 представяне на професионалната квалификация на експерта, което, 

цитирано буквално и дословно е следното: 

„..........................“ - данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 

102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника. 

 

5. По отношение на експерта, определен като ключов за позицията „Организиране на 

събития“ – ................................. данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка 

с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника, в полетата 

на ред четвърти от декларацията по обр. №8, направеното описание на придобити от лицето 

образование, професионална квалификация и специфичен опит, съответстващи на 

условията за визираната ключова експертна позиция, е следното:  
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5.1. в колона пета „Образование и професионална квалификация“ е посочено, че 

.............. данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника има придобита образователна-

квалификационна степен .................. данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във 

връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника, с 

призната специалност .................... данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във 

връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника. 

Допълнено е, че така декларираното обстоятелство е удостоверимо с  диплома ................... 

данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и 

писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника; 

5.2. рефериращо към специфичните изисквания за ключовата експертна позиция е 

следващото описание, съдържащо се в колона шеста на ред четвърти на образеца, според 

което: 

(1) от ................ данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 

102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника; 

(2) за времето от ............. данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във 

връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника, 

имайки следните ангажименти: 

„.....................“ - данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 

102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника. 

(3) в периода от ................... данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във 

връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника. 

 

Отчитайки данните и информацията, отразени за .................. данните са 

заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-

4593/06.10.2016г. на Участника, определена за заемане на ключовата експертна позиция 

на Експерт „Организиране на събития“ в офертата на „Рин Консулт“ ЕООД, 

Комисията приема, че от същите е видно съответствие с изискването, утвърдено от 

Възложителя в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.3., б. „а” от 

Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно обективирано и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „а” 

от Документацията за възлагане на обществената поръчка, но липсва безспорна 

доказаност по отношение на условието за допустимост, поставено под буква „б“ на 

визираните точки в отделни части на документацията, изискващо придобит от 

експерта минимум 2 (две) години опит като член на екип или като експерт в 

организиране/координиране на дейности по провеждане на информационни и/или 

културни и/или обществени събития с масов характер. 

 

6. Независимо от факта на ясно направеното от него посочване във всяко от полетата 

на колона трета на ред трети и четвърти, че ресурсите и капацитета на експерти „Дизайн и 

предпечатна подготовка“ и „Организиране на събития“, ще бъдат ползвани като резултат от 

гражданско правоотношение, Участникът не е представил никакви доказателства, от които 

да е виден, или да се удостоверява поет от съответния експерт ангажимент именно към 

офертата на „Рин Консулт“ ЕООД, както и безспорната му разполагаемост за целия (не 

кратък) период на изпълнение на обществената поръчка. 

Така констатирания пропуск по мнение на Комисията би могъл да се приеме като 

съществен и поставящ под съмнение коректното и точно изпълнение на поръчката, особено 

що се касае до посочения експерт „Организиране на събития“ – ............... данните са 

заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. 

№11510-4593/06.10.2016г. на Участника, предложена за изпълнение на същата експертна 

позиция, но в офертата на конкурентен Участник. 
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Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1. Отчитайки обстоятелството, изтъкнато в обоснованите по-горе от Комисията 

заключения, че изискуемите данни, подлежащи на вписване в обр. №2, одобрен като част от 

документацията по провежданата обществена поръчка, са елемент от същия и 

необходимостта от реалистичност и достоверност на информацията, отразена в тях, е 

продиктувана с цел правилната бъдеща комуникация между Възложителя и Участника, 

като част от допълнително изискуемите за представяне от Участника документи е 

и коректно попълнен образец №2, в частта му на т. 6., в текста на която да се впише 

фирменото наименование на Участника – „Рин Консулт“ ЕООД като титуляр на 

банковата сметка. 

В хипотеза, че вписаната в т. 6 на обсъждания образец IBAN сметка, не е 

коректна, спрямо подлежащото на вписване обстоятелство, съобразно дадените в 

предходния абзац указания, да се посочи вярната, открита в полза на „Рин Консулт“ 

ЕООД банкова сметка. 

 

2. Предвид обоснованото по-горе заключение на Комисията по отношение липсата 

на сходност/идентичност на дейностите, изпълнени от Участника в обхвата на 

посочения от него в обр. №9 договор (с предмет на възлагане единствено логистика на 

провеждан обучителен семинар/дискусионен форум), с определението и изискването за 

услуги „идентични или сходни“ с предмета на настоящата обществена поръчка, в 

хипотеза, че Участникът не споделя и не е съгласен с този извод на Комисията, 

съответно, поддържа и твърди за действително наличие на съответствие на 

изпълнените от него в обхвата на договора услуги с определението за 

„идентичност/сходност“, той следва да представи безспорни доказателства, издадени 

от трети лица, удостоверяващи по безусловен начин съответствието на 

изпълнените по договора дейности с изискването на Възложителя, съобразно 

разписаната от него в пояснението към т. 1 на Раздел „Технически и професионални 

способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично обективирана и в Раздел III, Б), 

пояснението към т. 1 от Документацията за възлагане на обществената поръчка 

дефиниция за „сходност“, а именно: дейности по изработване на печатни/рекламни 

материали и организиране и провеждане на събития и/или кампании и/или 

обществени мероприятия. 

В случай на съгласие с констатациите на Комисията, Участникът трябва да 

посочи друг/други услуги/договори, при които е изпълнявал дейности в изискуемия вид и 

обхват, покриващи изискването за идентичност/сходност, по начин, съответстващ 

напълно, или в максимална степен с изискванията на Възложителя, обективирани в 

горепосочените части от Документацията за възлагане на обществената поръчка. 

 

3. Участникът, с цел доказване на съответствие с условието и изискването, одобрено 

и разписано от Възложителя в т. 2.1., б. „б“ на Раздел „Технически и професионални 

способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично отразено и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. 

„б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, следва да представи данни и 

информация (а по негова лична преценка и желание – и допълнителни документи), различни 

от вече заявените в Декларацията по обр. №8 от офертата и доказващи по безспорен 

начин придобит от предложения от него ключов експерт „Ръководител на екипа“ – 

................. данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

и писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника не по-малко от 3 (три) години 

опит в организиране и провеждане на публични събития и кампании. 
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4. За да бъде коректно и точно спазено от страна на Участника на минималното 

изискване, поставено от Възложителя и като критерий за подбор в настоящата обществена 

поръчка, обективирано в текстовете на т. 2.2., б. „а“ на Раздел „Технически и 

професионални способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП и в Раздел III, Б), т. 2.2., б. „а“ 

от Документацията за възлагане на обществената поръчка, допълнително следва да се 

представи конкретна и ясна информация, досежно образователно-

квалификационната степен, придобита и притежавана от предложения в офертата му 

експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ – ............................ данните са заличени на 

основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-

4593/06.10.2016г. на Участника. 

 

5. По отношение на ключов експерт „Организиране на събития” – ....................... 

данните са заличени на основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и 

писмо с вх. №11510-4593/06.10.2016г. на Участника, Участникът следва да представи 

данни и информация (а при наличие на собствена, формирана от него лична воля – и 

допълнителни документи), различни от вече заявените в Декларацията по обр. №8 от 

офертата, доказващи по недвусмислен начин пълно съответствие с изискванията на 

Възложителя, разписани в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.3., б. 

„б” от Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично съдържащи се и в Раздел III, Б), т. 2.3., 

б. „б” от Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: придобит 

от експерта минимум 2 (две) години опит като член на екип или като експерт в 

организиране/координиране на дейности по провеждане на информационни и/или 

културни и/или обществени събития с масов характер. 

 

6. С цел доказване реалистичността и достоверността на заявеното от Участника 

обстоятелство, че функциите и отговорностите, произтичащи от експертни позиции 

„Дизайн и предпечатна подготовка“ и „Организиране на събития“ ще бъдат поети и 

изпълнявани от посочените в офертата му лица – ......................... данните са заличени на 

основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП и писмо с вх. №11510-

4593/06.10.2016г. на Участника, допълнително следва да се представят доказателства 

(допълнителни документи и/или информация), от които по недвусмислен и несъмнен начин 

да е видно лично изразеното от съответния експерт волеизявление, обективиращо поет от 

него ангажимент именно към офертата на „Рин Консулт“ ЕООД, както и безспорната му 

разполагаемост за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане за целия период на 

обществената поръчка. 

 

 

 

2. „ХЕДОН КОНСУЛТ“ ЕООД - оферта с вх. № 02/11.08.2016 г. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1. В офертата на Участника като ключов експерт „Ръководител на екипа“ е 

предложен Иван Наков, по отношение на който, както и с цел удостоверяване на 

образованието, професионалната му квалификация и специфичен опит, в представената 

като част от офертата декларация по обр. №8 и по-конкретно, в колони пета и  шеста, на ред 

втори от документа, е вписана информация, съобразно която: 

1.1. г-н Наков има висше образование, с придобита образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по специалност „Макроикономика“ и призната професионална 
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квалификация „Магистър по икономика“ – обстоятелство, удостоверимо с диплома за 

завършено висше образование, серия УНСС-2008, рег. № 007262, издадена от УНСС. 

1.2. придобитият от експерта специфичен опит е описан по следния начин, цитиран 

дословно: 

(1) „от м. 09.2012 г. – до момента (с оглед липсата на конкретизация на „момента“, 

Комисията приема, че Участникът е имал предвид датата, поставена под документа – 

09.08.2016г.) – над 3 години извънтрудово правоотношение по ЗЗД – граждански договор 

със „СБМ Груп“ ЕООД“. От направеното в пояснение описание на изпълняваните от 

експерта дейности е видно, че същият е имал задъжения за „съдействие при организиране 

на мероприятия, семинари, обучения, кръгли маси и всякакви публични събития; 

логистична организация и подкрепа при хотелско настаняване, организиране на 

транспорт, наем на зали и техническо оборудване“. В какви аспекти и форми се е 

изразявало визираното „съдействие“, за Комисията, обаче не е ясно видно. 

(2) за времето от м. 07.2008 г. до м. 02.2013 г. е изпълнявал функциите на 

длъжността „Директор връзки с инвеститорите“ в „Южен Индустриален Парк“ АД, като в 

задълженията му, изпълнявайки посочената длъжност се е включвало: „осъществяване на 

връзки с обществеността, комуникация с медии и трети лица, изготвяне на 

прессъобщения, организиране на общи събирания и други публични дейности и масови 

мероприятия“. 

(3) в периода от м. 08.2009 г. до м. 02.2011 г. е бил член на Съвета на Директорите в 

„Пан Юропиън Истейтс“ АД, в което си качество е изпълнявал следните дейности: „надзор 

и контрол на текущата дейност на компанията, а като „ръководител екип“ подпомага 

дейността на Изпълнителния директор в изготвянето и изработването на различни 

рекламни и информационни материали, както и организирането на публични събития, 

включително международни и информационни кампании във връзка с дейността на 

Дружеството“. 

 

Отчитайки горепосоченото, Комисията намира, че от обсъдените данни, 

отразени в обр. №8 по отношение на г-н Иван Наков, е видно наличието на 

изискваната за експертната позиция на „Ръководител на екипа“ образователно-

квалификационна степен, но не е доказано по безспорен начин останалото минимално 

изискване, обективирано в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.1., 

б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично съдържащо се и в Раздел III, Б), т. 

2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: 

придобит не по-малко от 3 (три) години опит в организиране и провеждане на 

публични събития и кампании. 

 

2. В представената в декларацията по обр. №8 информация по отношение на лицето, 

предложено за изпълнение на функциите на експерт „Организиране на събития“ – 

Десислава Илиева, липсва ясна и недвусмислена информация по отношение придобит 

от нея минимум 2 (две) години опит като член на екип или като експерт в 

организиране/координиране на дейности по провеждане на информационни и/или 

културни и/или обществени събития с масов характер, което обстоятелство сочи на 

неизпълнение от страна на Участника на одобреното за целите на настоящата 

обществена поръчка изискване на т. 2.3., б. „б“ от Раздел „Технически и 

професионални способности“ в Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично отразено и в 

условието на Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията за възлагане на 

обществената поръчка. 

Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията 

заключение, се изразяват в следното: 

При прочита на отразените в колона шеста на ред четвърти от обр. №8 данни за г-жа 

Илиева, се установява, че: 
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(1) считано от м. 08.2015 г. г-жа Илиева е Управител на „Хедон Консулт“ ЕООД, в 

което си качество посочва, че осъществява следните дейности:  

„- ръководство на дейността на фирмата;  

- финансови консултации; 

- консултации по европейски проекти и програми; 

- подготовка на документи за участие в обществени поръчки по ЗОП; 

- организиране на публични събития, пресконференции, семинари, обучения и др. 

мероприятия“. 

(2) в периода от м. 04.2011 г. до м. 08.2015 г. е работила по „извънтрудово 

правоотношение по ЗЗД – граждански договор“ в „Хедон Консулт“ ЕООД, изпълнявайки 

следните дейности: 

„- съдействие при организиране на публични събития, семинари, обучения, 

пресконференции, кръгли маси и др. при изпълнението на договори на Дружеството; 

- организация и подкрепа при хотелско настаняване, организиране на транспорт, 

наем на зали и техническо оборудване“. 

Отново, по отношение и на този от предложените от „Хедон Консулт“ ЕООД 

експерти от направеното абстрактно посочване на осъществяваните от същия 

функции по „съдействие“, Комисията е изправена пред обективната невъзможност за 

преценка в какви аспекти и форми се е изразявало то и доколко въпросното 

„съдействие“ е относимо към критериите за подбор в настоящата обществена 

поръчка. 

  

Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1.  За  да бъде доказано изпълнение от страна на предложения ключов експерт 

„Ръководител на екипа“ – Иван Наков, одобреното от Възложителя изискване, 

обективирано в т. 2.1., б. „б“ на Раздел „Технически и професионални способности“ от 

Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно разписано и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка, Участникът следва да представи 

данни и информация (а по негово желание и лична преценка – и документи), различни от, 

или допълващи вече заявените в Декларацията по обр. №8 от офертата, с които се 

доказва по безспорен начин пълно съответствие с условието за: придобит от експерта 

минимум 3 години опит в организиране и провеждане на публични събития и 

кампании. 

 

2. По отношение на ключов експерт „Организиране на събития“ – Десислава 

Илиева, Участникът следва да представи данни и информация и/или документи, различни 

от, или допълващи вече представените в офертата, но най-вече - доказващи по безспорен 

начин пълно съответствие с изискването на Възложителя, разписано в Раздел „Технически 

и професионални способности“, т. 2.3., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, отразено по 

идентичен начин и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията за възлагане на 

обществената поръчка, а именно: придобит от г-жа Илиева минимум 2 (две) години 

опит като член на екип или като експерт в организиране/координиране на дейности 

по провеждане на информационни и/или културни и/или обществени събития с масов 

характер. 
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3. „ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ“ ЕООД - оферта с вх. № 03/11.08.2016 г. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1. По отношение на всяко едно от лицата, посочени в декларацията по обр. №8 

като експерти в предлагания от Участника квалифициран експертен екип, определен за 

изпълнение на поръчката, в съответното поле на колона шеста от образеца, липсва ясно 

посочване на изискуемите данни за придобит от всеки конкретен експерт специфичен 

професионален опит, съобразно изискванията за съответната експертна позиция, а 

единствено е направено кратко цифрово изписване на брой години, сочени като време, в 

което съответният експерт е придобил опит, определян от Участника като релевантен 

спрямо условията на настоящата обществена поръчка. Така направеното „определяне“, 

обаче е представено единствено посредством директно, буквално и дословно преписване и 

пренасяне във въпросната колона шеста от таблицата в образеца на минималните 

изисквания за професионална способност, утвърдени от Възложителя като критерий за 

подбор в настоящата поръчка. 

Възприетия от Участника подход за представяне на изискуемите данни, респ. за 

попълване на разглежданата декларация, Комисията намира за некоректен, а данните и 

информацията, отразени в последната колона на таблицата от образеца – за неточни и 

непълни. 

Констатираната крайна бланкетност и липса дори и на минимална конкретика в 

декларираните данни в колона шеста на образеца сочи на неизпълнение от страна на 

Участника на указанието, даденото на ред първи от обсъжданата колона на образеца, 

съобразно което във въпросните полета, Участниците следва да опишат специфичния 

минимален опит на предлаганите от тях експерти при изпълнение на дейности, сходни с 

предмета на поръчката, с направено уточнение това описание да е посредством 

посочването на „период, брой години, изпълнявани дейности и др.“ 

Безспорно е, че Участникът е следвало да конкретизира изпълняваната от всеки 

отделен експерт специфична дейност, съответстваща на условията и изискванията, 

одобрени и разписани от Възложителя в Раздел „Технически и професионални 

способности“, т. 2.1. – т. 2.3. от Обявата по чл. 178 от ЗОП, както и в Раздел III, Б), т. 2.1. – 

т.2.3. от Документацията за възлагане на обществената поръчка, досежно спецификата на 

експертната позиция, за изпълнението на която е предложен всеки отделен от експертите. 

Във връзка с така направената от нея констатация, Комисията счита, че тук е 

мястото да се обърне внимание, че възлагайки обществена поръчка, Възложителят цели 

да удовлетвори конкретна своя потребност, получавайки доставка, услуга или обект на 

строителство, за което разходва определен финансов ресурс. Предвид отговорността, 

която носи именно с оглед разходването на бюджетни или извънбюджетни средства, 

Възложителят има право да поставя минимални условия, посредством които да бъде 

проверена техническата и професионална пригодност на Участниците за изпълнение на 

възлаганите дейности, обект на съответната обществена поръчка, целейки постигане на 

максимално високо качество, срещу платената от него цена.  

От друга страна, отчитайки нормативно въведената (с аргумент от 

разпоредбата на чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП) забрана за Възложителя да изисква конкретни 

документи за удостоверяване на образованието и професионалната квалификация на 

лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, като за достатъчно се 

приема декларирането им от страна на участника, Комисията намира за особено 

съществено попълването на въпросните данни в колона шеста на обр. №8, с оглед 

създаването на относителна за Възложителя гаранция, че дейностите по предмета 

на поръчката ще се извършват/ръководят от квалифицирани и професионално 

компетентни лица. 
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2. Следствие от посоченото в предходната точка неизпълнение от страна на „Джи Ем 

Криейтив“ ЕООД на изискването за предоставяне на точна, конкретна и ясна информация, 

относима към специфичния опит на лицата, определени за изпълнение на функциите на 

експертен PR екип, е и следващия, допуснат от Дружеството пропуск в офертата, 

констатиран от Комисията и изразяващ се в липса на доказано съответствие на 

предложения за „Ръководител на екипа“ експерт – Георги Манев с минималните 

изисквания, утвърдени от Възложителя както в Раздел „Технически и професионални 

способности“,  т. 2.1., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, така и в Раздел III, Б), т. 

2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка. 

Съобразно визираното изискване, Участникът следва да докаже, че има на свое 

разположение екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация 

и опит, съответстващи на спецификата на настоящата поръчка, пряко ангажирани за 

изпълнението на възлаганите услуги, в което число и Ръководител на екипа, по отношение 

на придобития от който специфичен опит е поставено изискване да е за период от не по-

малко от 3 г., с професионална насоченост на изпълняваните функции - организиране и 

провеждане на публични събития и кампании. 

Установимо от декларираните в обр. №8 данни за предложеното за Ръководител на 

екипа лице – Георги Манев, е завършено от него висше образование, степен „магистър“ по 

специалност „Връзки с обществеността“. Тук е мястото да се посочи, че в отразените 

данни липсва каквато и да е конкретна референция към официален удостоверителен 

документ за верността на така направената декларация. 

Информацията, относима към придобития от експерта специфичен опит, 

представена в колона шеста на обр. №8 се заключава в следното бланкетно посочване 

„2009 г. (?!?) – над 7 години опит в организиране и провеждане на публични събития и 

кампании“. 

Предвид изложеното, Комисията счита, че по отношение на  предложения 

ключов експерт „Ръководител на екипа“ – Георги Манев, за безспорно може да се 

приеме наличието на изискваната образователно-квалификационна степен, но от 

описаната информация не се доказва съответствие с другото минимално изискване, 

посочено по-горе, обективирано в Раздел „Технически и професионални способности“, 

т. 2.1., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно утвърдено и в Раздел III, Б), т. 

2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка.  

 

3. Аналогична на тази, отразена в предходната точка е и констатацията на Комисията 

по отношение на експерта, определен за изпълнение на дейностите по дизайн и 

предпечатна подготовка – Цветелина Найденова 

3.1. По отношение на този от експертите, Участникът е декларирал придобито от г-

жа Найденова висше образование, с призната образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалност „технология на полиграфията“ (без, обаче да е посочен 

документа, удостоверяващ верността на така декларираните факти!). 

3.2. В колона шеста от таблицата на обр. №8, посредством неясна абстракция и 

цитат на минималните изисквания, придобития от експерта професионален опит е 

представен по следния начин: „2010 г. – над 6 години опит в приложното поле на дизайна 

и предпечатната подготовка“. 

 

Придържайки се към изложените по-горе в предходните две точки свои 

съображения и изводи, Комисията счита, че по отношение на предложения ключов 

експерт Цветелина Найденова, за безспорно установено може да се приеме единствено 

наличието на изискваната за заемане на въпросната ключова експертна позиция 

„Дизайн и предпечатна подготовка” образователно-квалификационна степен,  но не е 

доказано по безспорен начин съответствие с второто минимално изискване, 

обективирано в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.2., б. „б“ от 
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Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично разписано и в условието на Раздел III, Б), т. 

2.2., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: (1) 

придобит от експерта минимум 2 г. опит в приложното поле на дизайна и 

предпечатната подготовка. 

 

4. За предложения ключов експерт „Организиране на събития“ – Цветелина 

Стефанова, в представената като част от офертата Декларация по обр. №8 се съдържа 

деклариране на общи данни, относими към придобития от експерта специфичен опит, 

съобразно условията и минималните изисквания по процедурата, както следва: 

4.1. в полето на колона пета на ред четвърти от таблицата не по-малко бегло и 

лаконично, в сравнение с обсъдените по-горе експерти, е представена информация, според 

която г-жа Стефанова има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ 

по специалност „връзки с обществеността“; 

4.2. без да съобрази даденото ясно указание за съдържанието и обема изискуема 

информация, която следва да бъде отразена в полето на колона шеста,  Участникът е 

посочил единствено следното: „2010г. – над 6 години опит като експерт в организиране и 

координиране на дейности по провеждане на информационни и културно-обществени 

събития с масов характер“. 

 

В контекста на гореизложените от нея доводи и аргументи, Комисията 

приема, че за предложения експерт Цветелина Стефанова, определена за заемане на 

ключовата позиция на експерт „Организиране на събития“, обективно и реално липсва 

ясна и недвусмислена информация по отношение придобит от нея не по-малко от 2 

(две) години опит като член на екип или като експерт в организиране/координиране на 

дейности по провеждане на информационни и/или културни и/или обществени 

събития с масов характер, което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на 

Участника на одобреното за целите на настоящата обществена поръчка изискване на 

т. 2.3., б. „б“ от Раздел „Технически и професионални способности“ на Обявата по чл. 

178 от ЗОП, аналогично отразено и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка. 

 

5. Независимо от факта на ясно направеното от него посочване във всяко от полетата 

на колона трета на ред трети и четвърти, че ресурсите и капацитета на експерти „Дизайн и 

предпечатна подготовка“ и „Организиране на събития“, ще бъдат ползвани като резултат от 

гражданско правоотношение, Участникът не е представил никакви доказателства, от които 

да е виден, или да се удостоверява поет от съответния експерт ангажимент именно към 

офертата на „Джи Ем Криейтив“ ЕООД, както и безспорната му разполагаемост за целия 

(не кратък) период на изпълнение на обществената поръчка. 

Така констатирания пропуск по мнение на Комисията би могъл да се приеме като 

съществен и поставящ под съмнение коректното и точно изпълнение на поръчката, особено 

що се касае до посочения експерт „Организиране на събития“ – Цветелина Стефанова, 

предложена за изпълнение на същата експертна позиция, но в офертата на конкурентен 

Участник (обсъдената по-горе оферта на „Рин Консулт“ ЕООД). 

 

Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1. Участникът следва да представи: коректно попълнена декларацията по обр. №8, в 

частта й на цялата колона шеста, като се конкретизира придобития специфичен 

опит от всеки отделен, предложен от Дружеството експерт, съответстващ на 

условията и изискванията, одобрени и разписани от Възложителя в Раздел 
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„Технически и професионални способности“, т. 2.1. – т. 2.3. от Обявата по чл. 178 от 

ЗОП, едновременно и в Раздел III, Б), т. 2.1. – т.2.3. от Документацията за възлагане 

на обществената поръчка, досежно спецификата на съответната експертна позиция, 

за изпълнението на която е предложен всеки отделен от експертите от екипа на 

Дружеството. 

Отразените в останалата част на декларацията по обр. №8 данни,  трябва да 

останат непроменени! 

 

2. За доказване пълно съответствие на предложения ключов „Ръководител на 

екипа“ – Георги Манев с изискванията на Възложителя, одобрени от него и известни на 

Участниците, бидейки оповестени в Раздел „Технически и професионални способности“, 

т. 2.1., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно обективирани и в Раздел III, 

Б), т. 2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, и по-

конкретно за придобит от експерта: не по-малко от 3 (три) години опит в 

организиране и провеждане на публични събития и кампании, Участникът следва да 

представи документи и/или информация, различни от вече представените в офертата, 

удостоверяващи по несъмнен начин покриването на посоченото минимално изискване като 

критерии за подбор в настоящата процедура. 

 

3. По отношение на ключов експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ – 

Цветелина Найденова, Участникът следва да представи данни и информация (а по негово 

желание и лично формирана преценка – и документи), различни от вече заявените в 

Декларацията по обр. №8 от офертата, доказващи по безспорен начин пълно 

съответствие с изискването на Възложителя, разписано в Раздел „Технически и 

професионални способности“, т. 2.2., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, а също и в Раздел 

III, Б), т. 2.2., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: 

придобит от експерта минимум 2 г. опит в приложното поле на дизайна и 

предпечатната подготовка. 

 

4. Участникът следва да представи за ключов експерт „ Организиране на събития“ 

– Цветелина Стефанова допълнителни данни и информация, различни от вече 

представените в офертата (а по негова преценка – и допълнителни документи), 

доказващи по безспорен начин пълно съответствие с изискването на Възложителя, 

разписано в т. 2.3., б. „б“ от Раздел „Технически и професионални способности“ на Обявата 

по чл. 178 от ЗОП, съответно одобрено и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: придобит от експерта не по-малко от 

2 (две) години опит като член на екип или като експерт в организиране/координиране 

на дейности по провеждане на информационни и/или културни и/или обществени 

събития с масов характер. 

 

5. С цел доказване реалистичността и достоверността на заявеното от Участника 

обстоятелство, че функциите и отговорностите, произтичащи от експертни позиции 

„Дизайн и предпечатна подготовка“ и „Организиране на събития“ ще бъдат поети и 

изпълнявани от посочените в офертата му лица – Цветелина Найденова и Цветелина 

Стефанова, допълнително следва да се представят доказателства (допълнителни документи 

и/или информация), от които по недвусмислен и несъмнен начин да е видно лично 

изразеното от съответния експерт волеизявление, обективиращо поет от него ангажимент 

именно към офертата на „Джи Ем Криейтив“ ЕООД, както и безспорната му 

разполагаемост за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане за целия период на 

обществената поръчка. 
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4. „СКАЙ ТРАВЕЛ“ ООД - оферта с вх. № 04/11.08.2016 г. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1. За предложения ключов експерт „Ръководител на екипа“ – Елена Семерджиева, 

в полето на колона шеста на ред втори от декларацията по обр. №8 е направено представяне 

на придобит от лицето специфичен опит, съответстващ на визираната ключова експертна 

позиция, изразяващо се в изброяване на проекти, по отношение на които е изказано 

твърдение, че в качеството си на Управител на „Скай Травел“ ООД и като част от 

управленския и опит, г-жа Семерджиева е бил ръководител на екип по различни, конкретно 

индивидуализирани проекти. 

С цел последователност и обективност в констатациите си, както и равнопоставеност 

на Участниците в обществената поръчка, Комисията счита, че даденото от Участника 

представяне на специфичния опит на експерта следва да бъде обсъдено, с цел правилно 

разбиране на достигнатите от нея крайни изводи и заключения. 

Отразената в обсъжданата колона шеста на ред втори от таблицата в обр. №8 

информация е следната: 

1.1. посочен е период от 10 години (2005 г. – 2016 г.), в който, освен, че е 

декларирано, че г-жа Семерджиева е Управител на „Скай Травел“ ООД, е направено и 

посочване, целящо да убеди Комисията, че в осъществяваните от нея административни 

функции по управление на Дружеството, се включва и: „организиране на семинари, 

обучения, публични представяния и събития; следене за качественото и навременно 

изпълнение на поръчките; организация, отчет и контрол на цялостната дейност по 

логистиката на събития“ 

1.2. В допълнение е направено изброяване на конкретни проекти, спрямо които се 

твърди, че експертът е упражнявала ръководство на екипите по изпълнение, но без 

посочване на нито един конкретен времеви периоди. Въпросните обекти и 

ангажираността на експерта с изпълнението им, са описани по следния начин: 

(1) Ръководител екип по цялостна организация на логистично осигуряване и 

организация на експертни работни срещи, кръгла маса и семинари във връзка с изпълнение 

на проект JUST/2012/RAMC/AG/1002 „Организация, отчет и контрол на цялостната 

дейност на Главна Дирекция „Национална полиция“; 

(2) Ръководител на екипа по цялостна организация, визия и логистика на лансираща 

конференция за Хоризонт 2020 – рамкова програма на ЕС за научни изследвания и 

иновации; 

(3) Ръководител на екипа по цялостна организация на бази за провеждане на 

конференции, обучения и работни срещи, свързана с изпълнение на дейности по проект 

„Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно 

сътрудничество по дела в българските съдилища“, реализиран от Окръжен съд – 

Пазарджик – организация, отчет и контрол на цялостната дейност; 

(4) Ръководител на екипа по цялостна организация на събитията около честването 

на 125-годишнината на Софийски университет „Св. Климент Охридски“; 

(5) Ръководител на екип по цялостна организация на Седми международен 

архитектурен симпозиум „Алуминий и стъкло“; 

(6) Ръководител на екип по цялостна организация на Осми международен 

архитектурен симпозиум „Алуминий и стъкло“; 

(7) Ръководител на екип за организиране на логистични услуги за дейността на 

ОТТ-ПРОИНО; 
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(8) Ръководител екип по цялостна организация на логистично осигуряване и 

организация на „Обучения по ключови компетентности за повишаване на ефективността 

и ефикасността от работата на МВнР“; 

(9) Ръководител екип по цялостна организация на логистични дейности за събития 

за дейности на Министерство на правосъдието и други“. 

2.3. В отделен абзац, последователно следващ цитираното описание, се съдържа и 

пояснение за „извършване на дейности като: 

- осъществяване на комуникация между екипа за изпълнение на поръчката и 

Възложителя, в т.ч. получаване и предаване на необходимата информация, водене на 

кореспонденция за съгласуване, изработване на окончателни технически доклади от 

изпълнение на дейностите по поръчката; 

- разпределяне на задачите между експертите при организиране и провеждане на 

планираните мероприятия, спазване на заложените срокове и др.“ 

 

Предвид обстоятелството, че по отношение на всеки един от гореизброените 

проекти (някои от които индикирани твърде абстрактно), липсва конкретизиране на 

ясен (от дата до дата) времеви диапазон, в който г-жа Семерджиева е упражнявала 

ръководство на екипа, осъществявал дейностите по организация на отделни публични 

събития, Комисията обосновава заключение, че от общото и абстрактно посочване 

„10 г. (2005 г. – 2016 г.)“, без точни и неподлежащи на тълкуване и извеждане по косвен 

път времеви диапазони, в които експертът, изпълнявайки административно-

управленски и представителни функции като Управител на Дружеството е 

съвместявала и дейности по организация и провеждане на отделни събития, е 

несъмнено обективно невъзможно да се приеме, че експертът отговаря на условията и 

изискванията, одобрени в т. 2.1., б. „б“ от Раздел „Технически и професионални 

способности“ на Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно разписани и в Раздел III, Б), т. 

2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка и относими 

към заемането на въпросната ключова експертна позиция, а именно: придобит не по-

малко от 3 (три) години опит в организиране и провеждане на публични събития и 

кампании. 

 

2. Липсата на ясно посочени времеви периоди, както и направеното от самия 

Участник описание на конкретните дейности, които предложения в офертата му експерт 

„Организиране на събития“ – Диана Виденова е изпълнявала, работейки като „специалист 

туризъм“ в „Скай Травел“ООД от „2013 г. – 2016 г.“, са обстоятелствата, предпоставили 

заключението на Комисията, че и по отношение на този от експертите не е доказано 

съответствие с всички минимални изисквания, поставени от Възложителя като 

критерий за подбор и преди всичко с условието, обективирано в текста на Раздел 

„Технически и професионални способности“, т. 2.3., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от 

ЗОП, както и на това в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията за възлагане 

на обществената поръчка, за не по-малко от 2 (две) години опит като член на екип 

или като експерт в организиране/координиране на дейности по провеждане на 

информационни и/или културни и/или обществени събития с масов характер. 

Конкретната информация по отношение на обсъждания експерт, обективирана в 

колона шеста на ред четвърти от декларацията по обр. №8, обосновала посочения по-горе 

извод на Комисията е следната:  

2.1. във въпросната графа, специфичния опит на експерта е представен и 

посредством посочване на общи дейности, за които се декларира, че г-жа Виденова е била 

или експерт, или член на екип, имайки задачи във връзка със следните, конкретно изброеи 

проекти: 
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„(1) Експерт по цялостна организация на логистично осигуряване и организация на 

„Обучения по ключови компетентности за повишаване на ефективността и 

ефикасността от работата на МВнР“; 

(2) Член на екипа по цялостна организация, визия и логистика на лансираща 

конференция за Хоризонт 2020 – рамкова програма на ЕС за научни изследвания и 

иновации; 

(3) Експерт по цялостна организация на Осми международен архитектурен 

симпозиум „Алуминий и стъкло“; 

(4) Член на екипа по цялостна организация на събитията около честването на 125-

годишнината на Софийски университет „Св. Климент Охридски“; 

(5) Експерт по организиране на логистични услуги за дейността на ОТТ-ПРОИНО; 

(6) Експерт по осигуряване на логистични дейности за обучение на служители на 

АПИ; 

(7) Експерт по осигуряване на логистични дейности за събития за дейности на 

Министерство на правосъдието“. 

2.2. в края на разглежданото поле, обаче, в обобщителен по характера си текст е 

посочено, че експертът има задължения и извършва дейности като: „отговаря за 

качественото и навременно изготвяне и съгласуване с Възложителя на окончателните 

детайлизирани планове за предвидените Дейности; логистиката на провеждане на 

мероприятията; окомплектоване и разпечатване на материали в необходимото 

количество; техническо обезпечаване на място на провежданите мероприятия, според 

изискванията на техническата спецификация“. 

 

3. Независимо от факта на ясно направеното от него посочване във полето на колона 

трета на ред трети, че ресурсите и капацитета на експерт „Дизайн и предпечатна 

подготовка“, ще бъдат ползвани като резултат от гражданско правоотношение, Участникът 

не е представил никакви доказателства, от които да е виден, или да се удостоверява поет от 

експерта ангажимент, именно към офертата на „Скай Травел“ ООД, както и безспорната му 

разполагаемост за целия (не кратък) период на изпълнение на обществената поръчка. 

Така констатирания пропуск по мнение на Комисията би могъл да се приеме като 

съществен и поставящ под съмнение коректното и точно изпълнение на поръчката. 

 

Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1. За доказване наличието на съответствие с изискването на Възложителя, 

оповестено с 2.1., б. „б“ от Раздел „Технически и професионални способности“ на Обявата 

по чл. 178 от ЗОП, идентично утвърдено и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Участникът следва да представи за предложения 

ключов експерт „Ръководител на екипа“ – Елена Семерджиева безспорни данни и 

информация (а при наличие на собствена, формирана от него лична воля – и допълнителни 

документи), удостоверяващи по недвусмислен и не предполагащ тълкуване начин, 

придобит от експерта специфичен опит в организиране и провеждане на публични 

събития и кампании за период от не по-малко от 3 г. 

 

2. За  да бъде доказано изпълнение от страна на предложения ключов експерт за 

позицията по „Организиране на събития“ – Диана Виденова, одобреното от Възложителя 

изискване, обективирано в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.3., б. 

„б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично съдържащо се и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ 
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от Документацията за възлагане на обществената поръчка, Участникът следва да 

представи данни и информация (а по негова преценка – и документи), различни от, или 

допълващи вече заявените в Декларацията по обр. №8 от офертата, доказващи по 

безспорен начин пълно съответствие с условието за: придобит от експерта не по-малко 

от 2 (две) години опит като член на екип или като експерт в 

организиране/координиране на дейности по провеждане на информационни и/или 

културни и/или обществени събития с масов характер. 

 

3. С цел доказване реалистичността и достоверността на заявеното от Участника 

обстоятелство, че функциите и отговорностите, произтичащи от експертна позиция 

„Дизайн и предпечатна подготовка“ ще бъдат поети и изпълнявани от посоченото в 

офертата му лице – Румяна Топкарова, допълнително следва да се представят доказателства 

(допълнителни документи и/или информация), от които по недвусмислен и несъмнен начин 

да е видно лично изразеното от експерта волеизявление, обективиращо поет от него 

ангажимент именно към офертата на „Скай Травел“ ООД, както и безспорната му 

разполагаемост за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане за целия период на 

обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

5. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД - оферта с вх. № 05/12.08.2016 г. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1. В офертата на Участника като ключов експерт „Ръководител на екипа“, е 

предложен Стоян Витанов, по отношение на който, в представената като част от офертата 

декл. по обр. №8, и по-конкретно, в отразяването на данни в таблицата от документа, е 

вписана следната информация: 

1.1. в полето на колона шеста на ред втори е декларирано, че експертът има „общ 

професионален опит 22 години“, от които:  

(1) „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.  

(2) Участие като ръководител екип в следните проекти за периода 2008 – 2013 г.: 

- 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; 
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- Цялостно комуникационно обслужване на член на ЕП – 7 семинара, 14 

пресконференции, 5 конференции и 5 дни на отворените врати“. 

1.2. Едновременно с цитираното описание на специфичния опит на г-н Витанов, за 

удостоверяване на образованието, професионалната квалификация и специфичен опит на 

предложения експерт, в допълнение към обр. №8 в офертата са представени: 

(1) копие на диплома за завършено висше образование от съдържанието на която е 

видно придобитата от експерта образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

специалност „Журналистика“, с призната професионална квалификация „Журналист“; 

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

- за времето от 01.11.1998 г. до 01.01.2000 г. експертът е заемал длъжност 

„литературен сътрудник“, след което, в периода до 09.04.2001 г. бил репортер в БНТ; 

- във времевия диапазон от 01.04.2001 г. – 31.12.2001 г. отново е „репортер“ но в  

„АИИ“ ООД; 

- от 01.10.2002 г. до 06.08.2003 г. е изпълнявал функциите на „отговорен редактор“ в 

„Агенция Нова – М“ ЕООД; 

- за времето от 13.08.2003 г. до 21.10.2008 г., експертът е заемал длъжност 

„редактор“ в БТА; 

- в периода 12.06.2013 г. – 01.10.2013 г. е назначен като „съветник“ в МВнР; 

(3) копие на служебна книжка, от съдържанието на която е видно, че за времето от 

01.10.2013 г. до 17.03.2014 г. г-н Витанов е Директор на Пресцентъра на МВнР. 

(4) копие на Удостоверение, издадено по образец УП-3 от „Медиа Спот“ ЕООД, с 

изх. № 007/13.06.2013 г., с което се удостоверява, че г-н Стоян Витанов е Управител на 

Дружеството в периода от 08.10.2009 г. до 09.09.2012 г. 

(5) копие на Удостоверение, издадено в полза на експерта, в текста на което е 

отразено даваното от Управителя на „Медиа Спот“ ЕООД уверение за качествено 

изпълнени от г-н Витанов дейности, свързани с организация и контрол по цялостно 

изпълнение на договори, включващи дейности по организиране на събития, осигуряване на 

информация и публичност, подготовка и изработка на информационни, печатни и рекламни 

материали.  

Потвърждава се и обстоятелството, че основните проекти, които са изпълнени от 

Агенцията през периода 02.04.2008 г. до 13.06.2013 г., в които Стоян Витанов е участвал 

като ръководител на екип са: 

- цялостно комуникационно обслужване на „Токуда банк“ АД за 2009 г. и 2010 г., 

включващо изработка на рекламни материали в т.ч.: брошури, листовки и флаери и 

организиране на пресконференции и информационни дни. Казано е, че за посочения период 

на договора г-н Витанов е организирал 6 пресконференции, 3 дискусии с медии и 3 

самостоятелни информационни дни. Посочено е, че в качеството си на ръководител екип е 

бил отговорен за контрола по изпълнение на дейностите, за цялостната организация, 

качественото и в срок изпълнение на договора. 

- цялостно комуникационно обслужване (организиране на събития и конференции 

както и изработка на рекламни печатни материали за популяризиране на член на ЕП – 

Кристиан Вигенин) на дейността на член на ЕП в България за периода 16.07.2010 г. – 

10.05.2013 г. Конкретизирано е, че за периода до края на 2010 г., г-н Витанов е организирал 

2 пресконференции и е бил отговорен за подготовката на рекламни печатни материали – 

брошури и дипляни. За останалия период – от началото на 2011 г. до 10.05.2013 г., г-н 

Стоян Витанов е организирал 7 семинара с информационна насоченост по теми, които са 

били актуални за работата на ЕО, 5 дни на отворените врати, 14 пресконференции и 5 

конференции. Сочи се, че за всички събития са изработени рекламни печатни материали – 

флаери, брошури и листовки. 

- дейности за информация и публичност по проект „Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца“, изпълнен за периода 
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08.2012г. – 05.2013 г. Посочено е, че дейностите по посочения договор включват изработка 

на дизайн, предпечат и печат на рекламни материали, организиране на публични 

обсъждания за представяне на резултатите от проекта. 

 

Отчитайки горецитираната информация, Комисията счита, че спрямо нея 

липсва обективна опора и фактическа основа, на която да може да обоснове крайния 

си извод, че предложения от Участника ключов експерт съответства на одобрените 

от Възложителя изисквания за придобит не по-малко от 3 (три) години опит в 

организиране и провеждане на публични събития и кампании, за да е налице 

съответствие с минималното условие за допустимост, разписано както в текста на 

Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.1., б. „б“ от Обявата по чл. 

178 от ЗОП, така и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на 

обществената поръчка. 

 

2. По отношение на предложения в офертата на Участника ключов експерт 

„Организиране на събития” – Ирина Христова, в полето на последния ред на колона 

шеста от обр. №8 е посочена следната информация за придобит от експерта специфичен 

(съобразно дефиницията, изведена за целите на настоящата поръчка) опит, както следва: 

„над осем години професионален опит в областта на организиране и провеждане на 

кампании, свързани с организиране и провеждане на публични събития, в това число 

пресконференции, семинари, обучения, кръгли маси и др. Отлично владеене на английски 

език. 2006 г. – 2014 г. – Гранд хотел „София“ - салонен управител, отговарящ за 

организиране и провеждане на публични събития в това число пресконференции, семинари, 

обучения, кръгли маси и др.“ 

Като доказателство за достоверността на данните отразени в представената 

декларация по обр. №8, са приложени следните документи, целящи удостоверяване на 

придобити от експерта образование и специфичен опит, а именно: 

2.1. копие на диплома за завършено висше образование, от съдържанието на която е 

видна придобитата от експерта образователно-квалификационна степен „бакалавър“, 

специалност „Туризъм“, с призната професионална квалификация „Туризъм“; 

2.2. копие на диплома за завършено висше образование и приложенията към нея, от 

удостоверителните записи на които документи е видна придобитата от г-жа Христова 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Маркетинг“ и 

призната професионална квалификация „Магистър по икономика“; 

2.3. копие на трудова книжка, от съдържащите записи в която е видно следното: 

(1) за времето от 27.08.2002 г. до 27.03.2003 г., г-жа Христова е била барман в 

„Родина – Турист 97“ АД; 

(2) в периода от 17.02.2006 г. до 18.03.2014 г. е изпълнявала последователно 

задълженията на „сервитьор“, „салонен управител“ и „отчетник“ в „Гранд хотел София“ 

АД. 

2.4. копие на длъжностна характеристика за длъжност „салонен управител“, 

утвърдена от Изпълнителния директор на „Гранд хотел София“ АД,  с която г-жа Христова 

се е запознала и е получила екземпляр от нея на 01.07.2006 г. 

 

С оглед констатациите, направени при прегледа на представените в офертата 

документи и информация за предложения експерт Ирина Христова, определена за 

заемане на ключовата експертна позиция „Организиране на събития“, Комисията 

приема, че от същите е видно наличието на изискуемата образователно-

квалификационна степен, но с нито един от представените документи и/или 

информация, съдържаща се в обр. №8, не се доказва съответствие с останалото 

минимално изискване, одобрено от Възложителя за заемане на ключовата експертна 

позиция, за която е предложена г-жа Христова, а именно: придобит не по-малко от 2 



31 

 

(две) години опит като член на екип или като експерт в организиране/координиране на 

дейности по провеждане на информационни и/или културни и/или обществени 

събития с масов характер, съобразно условието, оповестено в т. 2.3., б. „б“ на Раздел 

„Технически и професионални способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, 

съответно разписано и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията за възлагане 

на обществената поръчка. 

 

Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1.  В изпълнение на изискванията на Възложителя за заемане на ключовата 

експертна позиция на „Ръководител на екипа”, обективирани в Раздел „Технически и 

професионални способности“, т. 2.1., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно 

одобрени в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената 

поръчка, Участникът следва да представи документи и/или информация, различни от вече 

представените в офертата, доказващи по безспорен начин следните обстоятелства: 

придобит от г-н Стоян Витанов не по-малко от 3 (три) години опит в организиране и 

провеждане на публични събития и кампании. 

 

2. За  да бъде доказано изпълнение от страна на предложения ключов експерт 

„Организиране на събития” – Ирина Христова, одобреното от Възложителя изискване, 

обективирано в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.3., б. „б“ на 

Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно отразено и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка, Участникът следва да представи 

данни и информация, различни от и допълващи вече заявените в Декларацията по обр. №8 

от офертата, а по негово желание и лично формирана преценка – и допълнителни 

документи , доказващи по безспорен начин пълно съответствие с условието за: придобит 

от експерта не по-малко от 2 (две) години опит като член на екип или като експерт в 

организиране/координиране на дейности по провеждане на информационни и/или 

културни и/или обществени събития с масов характер. 

 

 

 

 

6. „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ЕООД - оферта с вх. № 06/12.08.2016 г. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1. За ключов експерт „Ръководител на екипа” в офертата на Участника е предложен 

Георги Алексиев. В текста на колона шеста на ред трети от декларацията по обр. №8, 

представена като минимално изискуемо съдържание на офертата, е направено следното 

представяне на придобития от г-н Алексиев професионален опит, определян като 

специфичен, съобразно условията и изискванията, поставени конкретно за целите на 

настоящата обществена поръчка, както следва:  

„В периода от 04.2015 г. до момента, в изпълнение на длъжността Управител на 

„Инфо Трейнинг“ ООД и Експерт „Организиране на събития на Геяна“ ООД за периода 

от октомври 2014 г. до януари 2014 г., юли 2014 г. до момента: отговаря за 

организацията, контрола, координацията, управлението и качественото изпълнение на 

всички дейности по информация и публичност във връзка с дейността на дружеството. 
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Следи, контролира и гарантира дейностите – които са в неговите компетенции. Ръководи 

и координира поверения му екип от специалисти. Осъществява връзка с клиентите и 

контрагентите на дружеството. Реализира провеждането на комуникационни и 

рекламни кампании на дружеството, включващи организиране на различни публични 

мероприятия като пресконференции, семинари/обучения и др. вид медийни събития, връзки 

с медиите, вкл. подготовка, визуализация и печат на презентационни и информационни 

материали, като: брошури, календари, дипляни, тетрадки и тефтери, интернет банери, 

винил, информационни табла, снимкови и видео материали, различни видове публикациии 

др. по различни обществени поръчки и европроекти“.  

 

В допълнение към разглеждания обр. №8 са приложени и следните документи, 

целящи удостоверяване на придобитите от експерта образование и опит, а именно: 

1.1. копие на диплома, представена на чужд език и в превод на български, издадена 

от Университетски център на Швейцарско училище за хотелиерство, сочеща на завършено 

от експерта през м. януари 2012 г. висше образование с образователно-квалификационна 

степен „бакалавър на изкуството (горна степен)“ по специалност „Хотелиерство“; 

1.2. копие на диплома за завършено висше образование (на чужд език и в превод на 

български език), от съдържанието на която отново е видно придобита от експерта същата 

образователно-квалификационна степен „бакалавър на изкуството (горна степен)“ по 

специалност „Хотелиерство“, но вече в Университет „Дарби“; 

1.3. копие на трудова книжка, от удостоверителните записи, съдържащи се в нея е 

видно, че: 

(1) за времето от 29.08.2007 г. до 08.02.2008 г. експертът е заемал длъжността 

„технически сътрудник“ в „Геяна“ ООД; 

(2) в периода от 18.06.2008 г. до 02.09.2008 г. е назначен като „технически 

сътрудник“ в „Геяна“ ООД; 

(3) от 17.10.2011 г. до 07.01.2014 г. е изпълнявал функциите на „технически 

сътрудник“ в „Геяна“ ООД; 

(4) за времето от 08.01.2014 г. до 14.07.2014 г. експертът е заемал длъжността 

„икономист туризъм“ в „СИП – 2000“ ООД; 

(5) считано от 16.07.2014 г., г-н Алексиев е назначен на длъжността „технически 

сътрудник“, а от 21.03.2015 г. е преназначен като „организиратор конфер. събития“ отново 

в „Геяна“ ООД; 

1.4. копие на Удостоверение, издадено на 15.10.2015 г. от Управителя на „Геяна“ 

ООД, в уверение на това, че Георги Алексиев, в периода от 29.08.2007 г. до 02.09.2008 г., от 

17.10.2011 г. до 07.01.2014 г. и от 16.07.2014 г. до момента на издаване на документа, е 

назначен на длъжност „технически сътрудник“, като по време на изпълнение на основните 

си трудови задължения, г-н Алексиев е съвмествявал и следните дейности, възложени му от 

Управителя: 

(1) организиране и провеждане на фирмени обучения на теми: „Екипна 

ефективност“, „Комуникация“, „Тийм билдинг“, „Изграждане на доверие“, „Развитие на 

екипа“ и др., като експертът е осъществявал контакт с фирмите изпълнители, лекторите, 

реализирайки логистичното осигуряване на резервации за настаняване, изхранване и 

транспорт на служителите нд Дружеството. 

В допълнение експертът е изготвял индивидуални обучителни програми за 

подобряване на квалификацията и/или повишаване на работния потенциал на ниво  

мениджмънт; 

(2) организиране на фирмени изяви в различни текстилни и индустриални панаири в 

страната и чужбина, като г-н Алексиев е отговарял за ангажирането на фирмено 

пространство, отговарящо на нуждите на Дружеството, както и настанявания, изхранвания 
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и транспорт на служителите, участвали като представители на Дружеството пред 

заинтересованите лица; 

(3) всички фирмени мероприятия свързани с празници, в т.ч.: коледни и 

новогодишни партита за служителите; 

(4) в периода от 15.05.2015г. до настоящия момент, експертът организира, провежда 

и отговаря за кетъринга за всички служители в Дружеството. 

В заключение се посочва, че Георги Алексиев се счита за надежден и опитен 

служител в изпълнението на дейности, свързани с организирането и провеждането на 

публични мероприятия, обучения и други изяви от това естество, като разполага с много 

опит и висока квалификация, който активно е участвал при успешното реализиране на 

горецитираните дейности.  

Казано е, че задълженията на г-н Алексиев са били извършени професионално, 

качествено и в срок при спазване на всички договорни и нормативни изисквания на 

Дружеството. 

1.5. копие на Удостоверение, с изх. №231/08.01.2014г., издадено от Управителя на 

„Геяна“ ООД, отразяващо даваното от него потвърждение, че в периода от 17.10.2011 г. до 

07.01.2014 г., Георги Алексиев, е изпълнявал следните дейности: 

(1) организиране и провеждане на фирмени мероприятия, тийм билдинг и обучения; 

(2) организиране и провеждане на кетъринг за всички служители на „Геяна“ ООД; 

(3) изготвяне на индивидуални и колективни обучителни програми за подобряване 

на квалификацията и/или повишаване на работния потенциал на ниво мениджмънт; 

(4) организиране и провеждане на встъпителни и заключителни пресконференции. 

В заключение се посочва, че Георги Алексиев се счита за надежден и опитен 

служител в изпълнението на дейности, свързани с организирането и провеждането на 

публични мероприятия, обучения и други изяви от това естество, като разполага с много 

опит и висока квалификация, който активно е участвал при успешното реализиране на 

горецитираните дейности.  

Казано е, че задълженията на г-н Алексиев са били извършени професионално, 

качествено и в срок при спазване на всички договорни и нормативни изисквания на 

Дружеството. 

1.6. копие на Удостоверение, с което Председателя на Фондация „Созопол“ изразява 

задоволствието си от работата на Георги Алексиев, в качеството му на Ръководител екип на 

„Инфо Трейнинг“ ООД, при изпълнението на Договор за услуга №9 от 24.11.2015 г., във 

връзка с проведена процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Прилагане на мерки за информация и публичност“, дейност по проект: „Созопол – 

съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете“, одобрен за 

финансиране с Договор № 24-10М1-10/11.05.2015 г. по Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 

наследство“. 

Сочи се, че в изпълнение на Договора, при спазване на всички договорни условия, 

от „Инфо Трейнинг“ ООД са осъществени своевременно и без забележки следните 

дейности: 

(1) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на брошури, притежаващи 

следните минимални технически изисквания: формат А-4, 4+4, 135 гр., с описани 

изпълнени дейности и постигнати резултати по проекта на български и английски език – 

10 000 бр.; 

(2) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на флаери, притежаващи 

следните минимални технически изисквания: с информация на български и английски език 

за изпълнени проекти на територията на Община Созопол по Програмата на ФМ на ЕИП по 

първата и втората покана – 5 000 бр.; 
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(3) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на химикали, притежаващи 

следните минимални технически изисквания: автоматични, с логото на Програмата и 

номера на Проекта – 3 000 бр.; 

(4) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на бележници, притежаващи 

следните минимални технически изисквания: с логотоа на Програмата и номера на Проекта 

– 300 бр.; 

(5) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на папки, притежаващи 

следните минимални технически изисквания: формат А-4, картонени, с изписани на челната 

страница наименование на Проекта на български език и лого на програмата – 300 бр. 

В заключение се посочва, че при изпълнение на заложените в Договора дейности, г-

н Алексиев е показал, че притежава необходимите знания и умения за управлението, 

изпълнението и отчитането на проекти, както и че се изразява мнение, че експертът е 

надежден и опитен партньор, заради активното си участие и проявения висок 

професионализъм и компетентност при успешното реализиране на договора. 

1.7. копие на Референция, издадена от Кмета на Община Стражица, в уверение на 

това, че Георги Алексиев е взел участие в качеството си на „Организатор логистично 

осигуряване“ при провеждане на Дейност 2 по Договор № 13-11-30/15.10.2013 г., сключен 

между „БЕФТ“ ЕООД и Общината, с предмет: „Съпътстващо обучение за повишаване на 

капацитета на служителите на Община Стражица за подобряване на ефективността и 

ефикасността на изпълнението на основните функции и изграждане на институционална 

идентичност на администрацията“, представляващо Дейност 2 по проект: „Ефективно, 

ефикасно и устойчиво управление на Община Стражица“.  

Казано е, че обучението се е провело в рамките на два дни за 20 участника, 

служители от администрацията на Община Стражица в хотел „Островче“ ***, гр. Разград, в 

периода 10-11 юни 2014г. 

В заключение се препоръчва г-н Алексиев като опитен организатор в логистичното 

осигуряване на събиитийни меропроятия поради проявения висок професионализъм и 

добри комуникативни способности. 

1.8. копие на Удостоверение, издадено на 08.07.2014г. от Кмета на Община 

Стражица, в уверение на това, че Георги Алексиев е взел участие в качеството си на 

„Организатор логистично осигуряване“ при провеждане на Дейност 9 по Договор от 

09.12.2013г., сключен между „СИП-2000“ ООД и Общината, с предмет: „Обучение 

свързано с въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на 

изпълнението на общински политики в Община Стражица“, представляващо Дейност 9 по 

проект: „Ефективни политики в Община Стражица“.  

Казано е, че обучението се е провело за 40 участника (2 групи по 20 бр.), служители 

от администрацията на Община Стражица в хотел „Ралица“ **, гр. Стражица, в периода 23-

24 юни 2014 г. (два дни). 

В заключение се препоръчва г-н Алексиев като опитен организатор в логистичното 

осигуряване на събиитийни меропроятия поради проявения висок професионализъм и 

добри комуникативни способности. 

1.9. копие на Удостоверение, издадено от Кмета на Община град Добрич, в уверение 

на това, че Георги Алексиев, в качеството му на експерт в „Инфо Трейнинг“ ООД, съгласно 

сключен Договор BG051РО001-5.2.12-0051-С0001-U-14 на основание проведена открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информираност 

и публичност на Проект „Шанс за по-добър живот“, по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.2.12-0051-С0001 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ по обособена позиция №2, открита с Решение 

№ Р-40/28.04.2015г. и приключила с Решение № Р-65/02.07.2015 г., „Инфо Трейнинг“ ООД 

е участвало в организацията и изпълнението на следните дейности: 

(1) публикуване на 4 обяви в два местни ежедневника; 

(2) 2 публикации в местната преса, свързани с напредъка на дейностите по проекта; 
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(3) проведени две пресконференции – информиране на обществеността и всички 

заинтересовани страни за предоставяната услуга по проекта и постигнатите резултати. 

Сочи се, че цената за изпълнение на възложената работата е на стойност 1 704 лв. с 

ДДС, като договорените дейности са изпълнени в срок. Казано е още, че двете 

пресконференции са проведени съответно в сградата на Община град Добрич и в 

Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в град Добрич. 

В заключение се посочва, че настоящето се издава на г-н Алексиев, експерт в „Инфо 

Трейнинг“ ООД, при кандидатстване по други обществени поръчки с еднакъв или сходен 

предмет на дейност. 

1.10. копие на Удостоверение, с изх. № 36-00-288/07.05.2015 г., издадено от Кмета на 

Община Средец, с което се удостоверява, че Георги Алексиев, в качеството му на „експерт“ 

в „Инфо Трейнинг“ ООД – Изпълнител по отношение на сключен в гр. Средец и изпълнен 

Договор за услуга № ЗОП-28 от 30.12.2014 г. във връзка с проведена процедура за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на 

информация и публичност“ по проект „Мотивирани, Иновативни Служители за 

Инициативна администрациЯ – „МИСИЯ“, възложена по реда на чл. 16, ал. 4 и ал. 8, във 

връзка с глава пета от ЗОП – открита процедура, в изпълнение на ДБФП № М 13-22-

80/25.08.2014г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, Приоритетна ос II 

„Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 

държавна администрация“, Бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-14. 

Сочи се, че стойността на договора е 1 550 лв. без ДДС или 1 860 лв. с ДДС, като 

срокът на изпълнение е от декември 2014г. до май 2015г. 

Казано е още, че в изпълнение на Договор за услуга № ЗОП-28 от 30.12.2014г., при 

спазване на всички договорни условия, г-н Алексиев е осъществявал своевременно и без 

забележки всички предвидени дейности – предмет на визирания договор, а именно: 

(1) подготовка на начална и финална пресконференции; 

(2) изработка на 150 комплекта за обученията по проекта, включващи ноутпад, папка 

и химикал; 

(3) изработка на 150 информационни брошури; 

(4) изработка на 1 бр. информационен банер. 

Посочено е, че при изпълнение на договорните дейности, експертът е показал, че 

притежава необходимите знания и умения за управлението, изпълнението (организирането 

и провеждането на събития, дизайна и предпечатната подготовка на различни 

информационни материали) и отчитането на проекти, осъществявани с финансовата 

подкрепа на ЕС. 

В заключение се изразява мнение, че Георги Алексиев е надежден партньор и опитен 

консултант, заради активното си участие и проявения висок професионализъм и 

компетентност при успешното реализиране на горевизирания договор. 

1.11. копие на Референция, с изх. № П-2414/11.11.2015г., издадена от Кмета на 

Община Сепарева баня, изразяваща задоволството от работата на Георги Алексиев – 

експерт на „Инфо Трейнинг“ ООД, в качеството си (Дружеството) на Изпълнител по 

отношение на сключен в гр. Сапарева баня и изпълнен Договор за услуга № 5 от 24.01.2015 

г., във връзка с проведена процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Избор на изпълнител за Дейности по информация и публичност за проект с 

наименованите: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинската 

администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и 

надграждане на придобити знания и умения“, в изпълнение на Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № М13-22-166/25.08.2014г., осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-

14, възложена по реда и условията на Глава осма „а“ от ЗОП. 
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Казано е още, че в изпълнение на Договор за услуга № 5 от 24.01.2015г., при 

спазване на всички договорни условия, г-н Алексиев е осъществявал своевременно и без 

забележки всички предвидени дейности – предмет на визирания договор, а именно: 

(1) подготовка и провеждане на начална пресконференция – състояла се на 

30.01.2015г., гр. Сапарева баня 2650, ул. „Германея“ №1, Залата на читалище „Просветен 

лъч“, за 30 участника; 

(2) подготовка и провеждане на заключителна пресконференция – състояла се на 

05.08.2015г., гр. Сапарева баня 2650, ул. „Германея“ №1, Залата на читалище „Просветен 

лъч“, за 30 участника; 

(3) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на 150 бр. информационни 

брошури с информация за проекта – притежаващи следните минимални технически 

характеристики: формат А4 с две гънки, 150 гр. хром/мат, цветност 4+4, брандирани с 

флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, именто на проекта; 

(4) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на 10 бр. ифнроамционни 

плакати с информация за проекта, от които 5 бр. за началната и 5 бр. за заключителната 

пресконференции, притежаващи следните минимални технически характеристики: размери 

50/70, двустранно хромова хартия, 150 гр., 4+0 цвята, съдържащи флага на ЕС, логото и 

слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, името на проекта; 

(5) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на 100 бр. химикалки – 

притежаващи следните минимални технически характеристики: гравирани с флага на ЕС, 

логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, цвят на мастилото – син; 

(6) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на 100 бр. флаш – 

притежаващи следните минимални технически характеристики: 8 GB, гравирани с флага на 

ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК; 

(7) изготвяне и публикуване 3 броя публикации в медиите – притежаващи следните 

минимални технически характеристики: размер на каретата 10х15, вътрешна страница, 

пълноцветен печат – в-к „Вяра“, бр. 21 (3783) от 28.01.2015г., в-к „Вяра“, бр. 91 (3852) от 

24.04.2015г. и в-к „Вяра“, бр. 168 (3929) от 28.07.2015г. 

Посочено е, че при изпълнение на заложените в Договора дейности, г-н Алексиев е 

показал, че притежава необходимите знания и умения за управлението, изпълнението 

(организирането и провеждането на събития, дизайна и предпечатната подготовка на 

различни информационни материали) и отчитането на проекти, осъществявани с 

финансовата подкрепа на ЕС. 

В заключение се счита, че експертът е надежден партньор и опитен консултант, 

заради активното си участие и проявения висок професионализъм и компетентност при 

успешното реализиране на горевизирания договор. 

1.12. копие на Удостоверение, носещо рег. № 11819/17.11.2015 г., издадено от ВРиД 

Гл. директор на ГДИН, в уверение на това, че Георги Алексиев – експерт на „Инфо 

Трейнинг“ ООД, в качеството му на Изпълнител по отношение на сключен в гр. София и 

изпълнен Договор за услуга №13737 от 21.11.2014г., във връзка с проведена процедура за 

избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и 

публичност по проект: „Извършване на функционален анализ на Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“, възложена по реда и условията на Глава осма „а“ от ЗОП, в 

изпълнение на Договор за предоставяне на ДБФП № 14-11-9/01.10.2014г., осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013“, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната 

администрация“, Приоритетна ос I „Добро управление“, Бюджетна линия 

BG051РО002/14/1.1-08, е осъществил, в периода от 21.11.2014г. до 14.09.2015г., следните 

дейности: 

(1) изработка и доставка 1 бр. рекламен банер; 
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(2) организиране и проведеждане в гр. София, х-л „Будапеща“ ***, конферентна зала 

„Панония“ на 16.12.2014г. от 10ч. Начална пресконференция за информиране и осигуряване 

на публичност относно стартиране реализирането на проекта, за 50 участника; 

(3) изработка и доставка 700 бр. информационни брошури, от които 500 бр. на 

български език и 200 бр. на английски език; 

(4) изработка и доставка 80 бр. флаш памети; 

(5) изработка и доставка на 80 бр. баджове; 

(6) изработка и доставка на 80 бр. промо-пакети; 

(7) организиране и провеждане на заключителна пресконференция за 50 участника. 

Посочено е, че при изпълнение на заложените в Договора дейности, г-н Алексиев е 

показал, че притежава необходимите знания и умения за управлението, изпълнението 

(организирането и провеждането на събития, дизайна и предпечатната подготовка на 

различни информационни материали) и отчитането на проекти, осъществявани с 

финансовата подкрепа на ЕС. 

В заключение се счита, че експертът е надежден партньор и опитен консултант, 

заради активното си участие и проявения висок професионализъм и компетентност при 

успешното реализиране на горевизирания договор. 

1.13. копие на Удостоверение, издадено от Кмета на Община Добричка, в уверение 

на това, че Георги Алексиев – експерт на „Инфо Трейнинг“ ООД, в качеството си на 

Изпълнител по отношение на сключен в гр. Добрич и изпълнен Договор за услуга №395 от 

19.12.2014г., във връзка с проведена процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за дейности, свързани с осигуряване на 

информация и публичност“ в рамките на проект: „Компетентна и ефективна общинска 

администрация – община Добричка“, възложена по реда и условията на Глава осма „а“ от 

ЗОП, в изпълнение на Договор за предоставяне на ДБФП № М13-22-48/18.08.2014г., 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет 2007 – 2013“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, Приоритетна ос II „Управление на 

човешките ресурси“, Подприоритетна ос 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 

администрация“, е осъществил, в периода от 19.12.2014г. до 09.04.2015г., следните 

дейности: 

(1) дизайн, изработка и доставка на банер – 1 бр.; 

(2) дизайн, изработка и доставка на брошури за популяризиране на проекта – 200 бр.; 

(3) дизайн, изработка и доставка на семинарни папки – 250 бр.; 

(4) дизайн, изработка и доставка на блок листи от 20 листи – 250 бр.; 

(5) дизайн, изработка и доставка на химикалки с логото на проекта – 250 бр.; 

(6) дизайн, изработка и доставка на флаш памет с логото на проекта – 250 бр.; 

(7) дизайн, изработка, доставка и разпространение на сувенири – 500 бр. 

Посочено е, че при изпълнение на заложените в Договора дейности, г-н Алексиев е 

показал, че притежава необходимите знания и умения за управлението, изпълнението 

(организирането и провеждането на събития, дизайна и предпечатната подготовка на 

различни информационни материали) и отчитането на проекти, осъществявани с 

финансовата подкрепа на ЕС. 

В заключение се счита, че експертът е надежден партньор и опитен консултант, 

заради активното си участие и проявения висок професионализъм и компетентност при 

успешното реализиране на горевизирания договор. 

1.14. копие на Удостоверение, издадено от Директора на ПККРОС към ДАМТН – 

Бенефициент по Договор с рег. № 13-31-4/24.04.2014г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ по проект: 

„Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, 

съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008“, в уверение на това, 
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че Георги Алексиев – експерт на „Инфо Трейнинг“ ООД, в качеството си на Изпълнител по 

отношение на сключен в гр. София и изпълнен Договор за услуга № 11-00-72/23.09.2015г. 

за услуга: „Организиране и провеждане на дейности за осигуряване на публичност и 

информация“, е осъществил, в периода от 23.09.2015г. до 19.10.2015г., следните дейности: 

(1) организиране на два информационни дни – на 02.10.2015г. и 08.10.2015г.; 

(2) публикация на прессъобщение в национален ежедневник – 1 бр.; 

(3) изработване на цветни плакати – 30 бр.; 

(4) изготвяне на рекламни материали. 

Посочено е, че при изпълнение на заложените в Договора дейности, г-н Алексиев е 

показал, че притежава необходимите знания и умения за управлението, изпълнението 

(организирането и провеждането на събития, дизайна и предпечатната подготовка на 

различни информационни материали) и отчитането на проекти, осъществявани с 

финансовата подкрепа на ЕС. 

В заключение се счита, че експертът е надежден партньор и опитен консултант, 

заради активното си участие и проявения висок професионализъм и компетентност при 

успешното реализиране на горевизирания договор. 

 

При анализ на така представените за ключов експерт „Ръководител на екипа“ 

– Георги Алексиев данни и информация, отразени както в обр. №8, така и в 

множеството, допълнително представени документи, относими към придобитите 

от него професионален и практически опит, правейки преценка за тяхната 

относимост към одобрените за целите на настоящата обществена поръчка, 

публично оповестени, известни на Участниците и влезли в сила минимални 

изисквания за технически възможности и квалификация, Комисията намира за 

установено, че от същите е видно наличието единствено на изискваната за 

визираната ключова експертна позиция образователно-квалификационна степен, но 

от описаната информация не се доказва съответствие с останалото от 

минималните изисквания, утвърдени от Възложителя за заемане на експертната 

позиция, за която е предложен експерта, а именно: придобит от него не по-малко от 3 

(три) години опит в организиране и провеждане на публични събития и кампании, 

каквото изискване е одобрено от Възложителя в т. 2.1., б. „б“ на Раздел „Технически и 

професионални способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно разписано и в 

Раздел III, Б), т. 2.2., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената 

поръчка. 

 

2. По отношение на предложения в офертата на Участника ключов експерт „Дизайн 

и предпечатна подготовка” – Петя Димитрова, като доказателство за достоверността на 

данните отразени в представената декларация по обр. №8, са приложени следните 

документи, целящи удостоверяване на придобити от експерта образование и специфичен 

опит, а именно: 

2.1. копие на диплома за завършено висше образование, от съдържанието на която е 

видна придобитата от експерта образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по 

специалност „Промишлен дизайн“, с призната професионална квалификация „Инженер-

дизайнер“; 

2.2. копие на трудова книжка, от удостоверителните записи, в която е видно, че 

считано от 07.02.2013 г., г-жа Димитрова е назначена последователно на длъжностите 

„младши учител, практ. обучение“, „младши учител“, а последното преназначение е като 

„учител по  теория“ от 01.10.2014 г. в ПГСАГ; 

2.3. копие на Удостоверение, носещо изх. № 338/17.02.2016 г., издадено от 

Директора на ПГСАГ, в уверение на това, че Петя Димитрова работи като „учител“ в 

ПГСАГ „Пеньо Пенев“, считано от 07.02.2013 г., като за този период г-жа Димитрова 
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осъществява преподавателска дейност с ученици от IX до XII клас по следните учебни 

предмети: 

(1) Графичен дизайн и реклама – ЗПП; 

(2) Графични техники и оформление на печатни издания – ЗПП; 

(3) Интериорен дизайн – ЗПП; 

(4) Учебна практика по компютърна графика – ЗПП; 

(5) Ергономия – ЗПП; 

(6) Web дизайн – ЗПП. 

В заключение се посочва, че Петя Димитрова продължава да работи като „учител“ в 

училището, в резултат на което има натрупан професионален опит, за времето на 

преподавател, и като дизайнер в областите на графичния дизайн, инериорния дизайн, 

ергономията и web дизайна. 

2.4. копие на Удостоверение, с което Председателя на Фондация „Созопол“ изразява 

задоволствието си от работата на Петя Димитрова, в качеството си на „Експерт, дизайн и 

предпечатна подготовка“ на „Инфо Трейнинг“ ООД, при изпълнението на Договор за 

услуга №9 от 24.11.2015 г., във връзка с проведена процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Прилагане на мерки за информация и публичност“, 

дейност по проект: „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност 

през вековете“, одобрен за финансиране с Договор № 24-10М1-10/11.05.2015 г. по 

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и 

опазване на културното наследство“. 

Сочи се, че в изпълнение на Договора, при спазване на всички договорни условия, са 

осъществени своевременно и без забележки следните дейности: 

(1) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на брошури, притежаващи 

следните минимални технически изисквания: формат А-4, 4+4, 135 гр., с описани 

изпълнени дейности и постигнати резултати по проекта на български и английски език – 

10 000 бр.; 

(2) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на флаери, притежаващи 

следните минимални технически изисквания: с информация на български и английски език 

за изпълнени проекти на територията на Община Созопол по Програмата на ФМ на ЕИП по 

първата и втората покана – 5 000 бр.; 

(3) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на химикали, притежаващи 

следните минимални технически изисквания: автоматични, с логото на Програмата и 

номера на Проекта – 3 000 бр.; 

(4) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на бележници, притежаващи 

следните минимални технически изисквания: с логотоа на Програмата и номера на Проекта 

– 300 бр.; 

(5) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на папки, притежаващи 

следните минимални технически изисквания: формат А-4, картонени, с изписани на челната 

страница наименование на Проекта на български език и лого на програмата – 300 бр. 

В заключение се посочва, че при изпълнение на заложените в Договора дейности, г-

жа Димитрова е показала, че притежава необходимите знания и умения за дизайна и 

предпечатната подготовка на различни информационно-рекламни материали, както и че се 

изразява мнение, че експертът е надежден и опитен партньор, заради активното си участие 

и проявения висок професионализъм и компетентност при успешното реализиране на 

договора. 

2.5.  Отделно, в таблицата от обр. №8 (колона шеста на ред трети), в декларативен 

вид е изнесена и следната информация за придобития от експерта специфичен опит: (1) 

„Месторабота – ПГСАГ „Пеньо Пенев“, гр. Русе, длъжност – преподавател по Графичен 

дизайн и реклама, вкл. провеждане на практически занимания с ученици при 
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изработването на дизайн и рекламни материали. Притежава натрупан професионален 

опит, за времето на преподавател и като дизайнер в областите на графичния дизайн, 

интериорния дизайн, ергономията и web дизайна; (2) Експерт на „Инфо Трейнинг“ ООД 

от месец декември 2015 г. до настоящия момент, чиито задължения са свързани с 

дизайна, предпечатната подготовка и печата на различни информационни материали 

като: брошури, дипляни, тефтери, бележници, банери и редица други“, която информация 

е обобщена по следния начин: „специфичен трудов стаж: 3 г. и 6 м.“ 

 

С оглед констатациите, направени при прегледа на представените в офертата 

документи за предложения експерт Петя Димитрова, определена за заемане на 

ключовата експертна позиция „Дизайн и предпечатна подготовка“, Комисията 

приема, че от същите е видно наличието на (1) изискуемата образователно-

квалификационна степен и (2) придобит изискуемия опит (не по-малко от две години) 

в приложното поле на дизайна, но с нито един от представените документи и/или 

информацията, съдържаща се в обр. №8, не се доказва съответствие с останалото 

минимално изискване, одобрено от Възложителя за заемане на ключовата експертна 

позиция, за която е предложена г-жа Димитрова, а именно: придобит не по-малко от 

2 (две) години опит в приложното поле на предпечатната подготовка, съобразно 

условието, оповестено в т. 2.2., б. „б“, предл. второ на Раздел „Технически и 

професионални способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно разписано и в 

Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“, предл. второ от Документацията за възлагане на 

обществената поръчка. 

 

3. За предложения в офертата на „Инфо трейнинг“ ООД ключов експерт 

„Организиране на събития” - Десислава Бенкова, в представената декларация по образец 

№8, в графа „специфичен професионален опит“ е вписано следното:  

(1) „Работодател: Община Русе, за предиода: 06.2013 г. – 01.2014 г., на  длъжност 

„мл. експерт „връзки с обществеността“. Опит при изпълнение на ангажименти в 

областта на организиране и провеждане на обществени метоприятия, инициативи или 

събития, изготвяне на публикации и радио излъчвания и др. подобни; 

(2) „Работодател: „СИП 2000“ ООД, за периода: 01.2014 г. – 09.2014 г., на 

длъжност „юрисконсулт“. Предложеният експерт има придобит опит в организирането 

и провеждането на дейности по информация и публичност; по организирането и 

провеждането на различни видове мероприятия, събития и обучения; по изготвяне на 

печатни текстове, публикации и радио излъчвания, по управлението и отчитането на 

проекти, притежавайки необходимите знания и умения за изпълнението на проекти, 

осъществявани с финансовата подкрепа на Европейския съюз; 

(3) В периода от 04.2015 г. до момента, в изпълнение на длъжностт „Управител“ 

на „Инфо трейнинг“ ООД: 

- отговаря за организацията, контрола, координацията, управлението и 

качественото изпълнение на всички дейности по информация и публичност във връзка с 

дейносттта на дружеството; 

- следи, контролира и гарантира дейносите – които са в неговите компетенция. 

Ръководи и координира поверения му екип от специалисти. Осъществява връзка с 

контрагенти и клиентите на дружеството; 

- реализира провеждането на комуникационни и рекламни кампании на 

дружеството, включващи организиране на различни публични мероприятия като 

пресконференции, семинари/обучения и др. вид медийни събития, връзки с медиите, 

изготвяне на публикации и радио, вкл.“ 

Посочен е още и следния „специфичен опит“ на експерта: (1) Участие като 

организатор логистично осигуряване и провеждане на тридневен изнесен семинар на ИА 

„Проучване и поддържане на река Дунав“ – доказано с референция; (2) Организиране и 
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провеждане на пресконференция на Община Русе в изпълнение на проект – доказано с 

референция; (3) Реализиране на 10 бр. конферентни и обучителни събития на различни 

институции – доказано със служебна бележка, специфичен трудов стаж: 2 г. 6 м.“. 

 

В продължение на горепосоченото, към представената декларация по обр. №8, са 

приложени следните документи, целящи удостоверяване на придобитите от експерта 

образование и опит, а именно: 

3.1. копие на диплома за завършено висше образование, от съдържанието на която е 

видно придобитата от г-жа Бенкова образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

специалност „Право“ и призната професионална квалификация „Юрист“; 

3.2. копие на диплома за завършено висше образование, от записите в която е видно 

придобитата от експерта образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

специалност „Финанси“ и призната професионална квалификация „Икономист-финансист“; 

3.3. копие на трудова книжка, от удостоверителните записи в която е видно: 

(1) за времето от 18.02.2008г. до 16.03.2010г. е заемала длъжността „отговорник 

ателие“ в „Бинел“ ЕООД; 

(2) в периода от 11.04.2011г. до 14.02.2012г. е изпълнявала функциите на 

„технически сътрудник“ при адв. Николай Иванов Братованов; 

(3) от 05.06.2012г. до 01.03.2013г. е назначена последователно на длъжностите 

„технически сътрудник“ и „юрисконсулт“ в „Никтранс“ ЕООД; 

(4) за времето от 18.06.2013г. до 06.01.2014г. е заемала длъжността „Мл. експерт – 

връзки с обществеността“ в Община Русе; 

(5) в периода от 06.01.2014г. до 16.09.2014г. е изпълнявала задълженията на 

„юрисконсулт“ в „СИП-2000“ ООД; 

(6) считано от 15.04.2015г. е назначена като „юрисконсулт“ в „Инфо Трейнинг“ 

ООД, като в периода от 15.04.2015г. до 01.04.2016г. е на 4-часов работен ден, а от 

01.04.2016г. – на 8-часов работен ден. 

3.4. Копие на Референция, издадена на 19.09.2014г. от Управителя на „СИП 2000“ 

ООД, изразяваща благодарност към Десислава Бенкова за професионализма и уменията й за 

работата със специфични изисквания като „юрисконсулт“ в Дружеството за времето от 

06.01.2014г. до 15.09.2014г. 

Сочи се, че при изпълнение на служебните си задължения експертът е проявявал 

висока квалификация, професионална компетентност и отлично познаване на материята, 

свързана със заемата длъжност. Изразява се задоволство от начина, по който г-жа Бенкова е 

изпълнявала поставените й задачи, като е показала изключително старание и вземане на 

активно участие в организирането и провеждането на обучения, семинари и 

пресконференции. Доказала е, че притежава необходимите знания и умения за 

изпълнението на договори за услуги по проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз. Спазва поставените срокове и в работата й не са установени пропуски и 

неточности. Казано е още, че Десислава Бенкова притежава спосоност за работа в екип, за 

сработване с колеги и висшестоящи, за оказване на професионална подкрепа на други 

колеги. 

В заключение се казва, че г-жа Бенкова е надежден и опитен партньор поради 

проявения висок професионализъм.  

3.5. копие на Удостоверение, с изх. № 36-00-288/07.05.2015г., издадено от Кмета на 

Община Средец, с което се удостоверява, че Десислава Бенкова, в качеството си на 

„експерт“ в „Инфо Трейнинг“ ООД – Изпълнител по отношение на сключен в гр. Средец и 

изпълнен Договор за услуга № ЗОП-28 от 30.12.2014г. във връзка с проведена процедура за 

избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

осигуряване на информация и публичност“ по проект „Мотивирани, Иновативни 

Служители за Инициативна администрациЯ – „МИСИЯ“, възложена по реда на чл. 16, ал. 4 
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и ал. 8, във връзка с глава пета от ЗОП – открита процедура, в изпълнение на ДБФП № М 

13-22-80/25.08.2014г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, Приоритетна ос II 

„Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 

държавна администрация“, Бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-14. 

Сочи се, че стойността на договора е 1 550 лв. без ДДС или 1 860 лв. с ДДС, като 

срокът на изпълнение е от декември 2014г. до май 2015г. 

Казано е още, че в изпълнение на Договор за услуга № ЗОП-28 от 30.12.2014г., при 

спазване на всички договорни условия, г-жа Бенкова е осъществявала своевременно и без 

забележки всички предвидени дейности – предмет на визирания договор, а именно: 

(1) подготовка на начална и финална пресконференции; 

(2) изработка на 150 комплекта за обученията по проекта, включващи ноутпад, папка 

и химикал; 

(3) изработка на 150 информационни брошури; 

(4) изработка на 1 бр. информационен банер. 

Посочено е, че при изпълнение на договорните дейности, експертът е показал, че 

притежава необходимите знания и умения за управлението, изпълнението (организирането 

и провеждането на събития, дизайна и предпечатната подготовка на различни 

информационни материали) и отчитането на проекти, осъществявани с финансовата 

подкрепа на ЕС. 

В заключение се изразява мнение, че Десислава Бенкова е надежден партньор и 

опитен консултант, заради активното си участие и проявения висок професионализъм и 

компетентност при успешното реализиране на горевизирания договор. 

3.6. копие на Удостоверение, с изх. № 30-7510-1/26.02.2016г., издадено от Кмета на 

Община Русе, с което се удостоверява, че Десислава Бенкова, в качеството си на „експерт“ 

в „Инфо Трейнинг“ ООД – Изпълнител по отношение на сключен в гр. Русе и изпълнен 

Договор за услуга № ПП-14 от 16.04.2015г. във връзка с проведена процедура за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на информационни материали и 

популяризиране на Проек „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. 

в Община Русе“, със сключен ДБФП № BG051РО001-5.2.15-0005-С0001 по Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.15 „Шанс за щастливо 

бъдеще“, Компонент 2 – „Разкриване на иновативни интегрирани социални услуги за 

деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сред преките целеви групи, 

заинтересованите институции и широката общественост. 

Сочи се, че стойността на договора е 1 950 лв. без ДДС или 2 340 лв. с ДДС, като 

срокът на изпълнение е от 16.04.2015г. до 30.11.2015г. 

Казано е още, че в изпълнение на Договор за услуга № ПП-14 от 16.04.2015г., при 

спазване на всички договорни условия, г-жа Бенкова е осъществявала своевременно и без 

забележки всички предвидени дейности – предмет на визирания договор, а именно: 

(1) дизайн, предпечатна подготовка, изработка и доставка на 400 бр. брошури; 

(2) дизайн, предпечатна подготовка, изработка и доставка на 400 бр. дипляни; 

(3) визуализиране, изработка, доставка и монтаж на информационни табели – 2 броя; 

(4) разработка и излъчване на един брой публикация в медиите в местни радиа; 

(5) разработка и публикуване на един брой публикация във в-к „Утро“, бр. 294 

(7559), година XXV; 

(6) организиране и провеждане на един брой конференция на 30.11.2015г., с цел 

популяризиране на проекта сред преките целеви групи, заинтересованите институции и 

широката общественост. 
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Посочено е, че при изпълнение на договорните дейности, експертът е показал, че 

притежава необходимите знания и умения за управлението, изпълнението (организирането 

и провеждането на събития, дизайна и предпечатната подготовка на различни 

информационни материали) и отчитането на проекти. 

В заключение се изразява мнение, че Десислава Бенкова е надежден и опитен 

партньор, заради активното си участие и проявения висок професионализъм и 

компетентност при успешното реализиране на горевизирания договор. 

3.7. копие на Референция, с изх. № П-2415/11.11.2015г., издадена от Кмета на 

Община Сепарева баня, изразяваща задоволството от работата на Десислава Бенкова – 

експерт на „Инфо Трейнинг“ ООД, в качеството си (Дружеството) на Изпълнител по 

отношение на сключен в гр. Сапарева баня и изпълнен Договор за услуга № 5 от 

24.01.2015г., във връзка с проведена процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за Дейности по информация и публичност за 

проект с наименованите: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинската 

администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и 

надграждане на придобити знания и умения“, в изпълнение на Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № М13-22-166/25.08.2014г., осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-

14, възложена по реда и условията на Глава осма „а“ от ЗОП. 

Сочи се, че стойността на договора за предоставяне на услуги е в размер на 3 335 лв. 

без ДДС и срок на изпълнение от 24.01.2015г. до 04.08.2015г. 

Казано е още, че в изпълнение на Договор за услуга № 5 от 24.01.2015г., при 

спазване на всички договорни условия, г-жа Бенкова е осъществявала своевременно и без 

забележки всички предвидени дейности – предмет на визирания договор, а именно: 

(1) подготовка и провеждане на начална пресконференция – състояла се на 

30.01.2015г., гр. Сапарева баня 2650, ул. „Германея“ №1, Залата на читалище „Просветен 

лъч“, за 30 участника; 

(2) подготовка и провеждане на заключителна пресконференция – състояла се на 

05.08.2015г., гр. Сапарева баня 2650, ул. „Германея“ №1, Залата на читалище „Просветен 

лъч“, за 30 участника; 

(3) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на 150 бр. информационни 

брошури с информация за проекта – притежаващи следните минимални технически 

характеристики: формат А4 с две гънки, 150 гр. хром/мат, цветност 4+4, брандирани с 

флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, името на проекта; 

(4) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на 10 бр. ифнроамционни 

плакати с информация за проекта, от които 5 бр. за началната и 5 бр. за заключителната 

пресконференции, притежаващи следните минимални технически характеристики: размери 

50/70, двустранно хромова хартия, 150 гр., 4+0 цвята, съдържащи флага на ЕС, логото и 

слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, името на проекта; 

(5) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на 100 бр. химикалки – 

притежаващи следните минимални технически характеристики: гравирани с флага на ЕС, 

логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, цвят на мастилото – син; 

(6) дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на 100 бр. флаш – 

притежаващи следните минимални технически характеристики: 8 GB, гравирани с флага на 

ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК; 

(7) изготвяне и публикуване 3 броя публикации в медиите – притежаващи следните 

минимални технически характеристики: размер на каретата 10х15, вътрешна страница, 

пълноцветен печат – в-к „Вяра“, бр. 21 (3783) от 28.01.2015г., в-к „Вяра“, бр. 91 (3852) от 

24.04.2015г. и в-к „Вяра“, бр. 168 (3929) от 28.07.2015г. 

Посочено е, че при изпълнение на заложените в Договора дейности, г-жа Бенкова е 

показала, че притежава необходимите знания и умения за управлението, изпълнението 
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(организирането и провеждането на събития, дизайна и предпечатната подготовка на 

различни информационни материали) и отчитането на проекти, осъществявани с 

финансовата подкрепа на ЕС. 

В заключение се счита, че експертът е надежден партньор и опитен консултант, 

заради активното си участие и проявения висок професионализъм и компетентност при 

успешното реализиране на горевизирания договор. 

3.8. копие на Референция, носеща изх. № II-673/19.06.2014г., издадена от 

Изпълнителния директор на ИАППД, в уверение на това, че Десислава Бенкова е взела 

участие в качеството си на организатор логистично осигуряване и провеждане на 

дейностите по Договор № Д-27 от 21.05.2014г., сключен между „СИП-2000“ ООД и 

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, с предмет: „Провеждане на 

тридневен изнесен семинар „Професионални компетенции“, във връзка с изпълнение на 

Дейност 4 по проект ЦА-12-22-12/26.06.2013г. с наименование: „Повишаване на 

административния капацитет на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. 

Дунав“ чрез обучение на служителите й“, Бюджетна линия: BG051РО002/12/2.2-08, 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Сочи се, че обучението на 35 служители от администрацията на ИАППД се проведе 

в конгресен хотел „Калина Палас“ ****, гр. Трявна в периода 29-31.05.2014г. 

В заключение се препоръчва г-жа Бенкова като опитен организатор в логистичното 

осигуряване на събитийни мероприятия, поради проявения професионализъм и чудесни 

комуникативни способности. 

3.9. копие на писмо, издадено от Председателя на Български институт по 

метрология, в уверение на това, че „Инфо Трейнинг“ ООД е Изпълнител по отношение на 

сключен в гр. София и изпълнен Договор за услуга № ОПАК-40-4/24.11.2014г., във връзка с 

проведена процедура реда на Глава осма „а“ от ЗОП за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Информация и публичност“, дейност по проект: „Усъвършестване на 

специфични знания и умения на персонала на БИМ, свързани с осигуряване на 

международната еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията“, 

съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 

А13-22-40/25.06.2014г., по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, 

Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия: 

BG051РО002/13/2.2-13, финансиран по Оперативна програма „Административен 

капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 

Сочи се, че стойността на договора за предоставяне на услуги е в размер на 3 000 лв. 

без ДДС или 3 600 лв. с ДДС и срок на изпълнение от 24.11.2014г. до 19.06.2015г. 

Казано е още, че в изпълнение на Договор за услуга № ОПАК-40-4/24.11.2014г., при 

спазване на всички договорни условия, „Инфо Трейнинг“ ООД е осъществило 

своевременно и без забележки всички предвидени дейности – предмет на визирания 

договор, а именно: 

(1) подготовка и провеждане на информационен ден – състоял се на 18.06.2015г., гр. 

София 1125, бул. „Г. М. Димитров“ №52, в Конферентната зала „Националния център за 

информация и документация (НАЦИД)“, за 40 участника, вклющващ: 

- наем на зала с необходимото оборудване (мултимедия и екран); 

- дизайн, изработка и доставка на комплекти, съдържащи: химикал, флаш памет, 

тефтер, торбичка с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК; 

- организиране и провеждане на две кафе-паузи. 

(2) дизайн, изработка и доставка на 500 бр. диплянки; 

(3) дизайн, изработка и доставка на 6 бр. плакати; 

(4) дизайн, изработка и доставка на 2 бр. табели; 

(5) изготвяне и публикуване на 2 бр. публикации. 
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Посочено е, че при изпълнение на заложените в Договора дейности, г-жа Бенкова е 

показала, че притежава необходимите знания и умения за управлението, изпълнението 

(организирането и провеждането на събития, дизайна и предпечатната подготовка на 

различни информационни материали) и отчитането на проекти, осъществявани с 

финансовата подкрепа на ЕС. 

В заключение се счита, че експертът е надежден партньор и опитен консултант, 

заради активното си участие и проявения висок професионализъм и компетентност при 

успешното реализиране на горевизирания договор. 

3.10. копие на Служебна бележка, с изх. № 21/10.03.2016г., издадена от Управителя 

на „Инфо Трейнинг“ ООД – Георги Алексиев, в уверение на това, че Десислава Бенкова, 

като ръководител в организирането и провеждането на публични мероприятия и Георги 

Алексиев – ръководител в организирането и провеждането на публични мероприятия (и 

двамата „изпълняващи в пълен обем функциите на Управители“ на Дружеството) са 

успешно организирали следните събития: 

(1) Община Средец – начална и заключителна пресконфереция; 

(2) Община Свищов – начална и заключителна пресконфереция; 

(3) Община Сапарева баня – начална и заключителна пресконфереция; 

(4) Община Плевен – начална и заключителна пресконфереция; 

(5) Община Добрич – начална и междинна пресконференция; 

(6) Агенция за устойчиво енергийно развитие – начална и заключителна 

пресконференция; 

(7) Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – начална и заключителна 

пресконференция; 

(8) Български институт по метрология – два информационни дни; 

(9) Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – начална и 

заключителна пресконференция и два информационни дни; 

(10) Община Стара Загора – заключителна пресконференция. 

Сочи се, че настоящата служебна бележка се издава на Десислава Бенкова и Георги 

Алексиев, в уверение на това, че горепосочените дейности са извършени в периода от 

04.2015г. до момента (предвид липсата на конкретизация на „момента“, Комисията приема, 

че се има предвид датата поставена над документа – 10.03.2016г.). 

Авторът на служебната бележка, счита г-жа Бенкова и г-н Алексиев за надеждени, 

опитни и креативни организатори на публични мероприятия, подхосящи за организиране и 

цялостно провеждане на бъдещи социални и публични дейности. Казано е още, че двамата 

експерти разполагат с много добър опит в сферата на организирането и провеждането на 

всякакви публични мероприятия, както и че разполагат с висока квалификация и активно са 

участвали в успешното реализиране на горецитираните събития. 

В заключение се посочва, че поставените задължения на Десислава Бенкова и Георги 

Алексиев са извършени професионално, качеството и в срок при спазване на всички 

договорни и нормативни изисквания към съответните възложители. 

 

При анализ на информацията, съдържаща се в така представените документи 

и информация за предложения ключов експерт „Организиране на събития“ – 

Десислава Бенкова, припокриващи се в максимална степен с тези, отразени по-горе за 

експерт Георги Алексиев (и то при степен на съвпадение до най-малките детайли, с 

една единствена разлика – смяна на името на лицето, в полза на което един и същ 

документ е подписан от съответния автор), Комисията констатира, че от същите е 

видно наличието на изискваната за експертната позиция образователно-

квалификационна степен, но липсва съответствие с останалото минимално 

изискване, обективирано в т. 2.3., б. „б“ на Раздел „Технически и професионални 

способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно изискуемо и в Раздел III, Б), 
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т. 2.3., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: 

придобит от г-жа Бенкова не по-малко от 2 (две) години опит като член на екип или 

като експерт в организиране/координиране на дейности по провеждане на 

информационни и/или културни и/или обществени събития с масов характер. 

 

Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1. Участникът, с цел доказване на съответствие с условието и изискването, одобрено 

и разписано от Възложителя в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.1., 

б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно утвърдено и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка, следва да представи данни и 

информация (а по негова лична преценка и желание – и допълнителни документи), различни 

от вече заявените в Декларацията по обр. №8 от офертата и доказващи по безспорен 

начин придобит от предложения от него ключов експерт „Ръководител на екипа“ – 

Георги Алексиев не по-малко от 3 (три) години опит в организиране и провеждане на 

публични събития и кампании. 

 

2. По отношение на ключов експерт „Дизайн и предпечатна подготовка” – Петя 

Димитрова, Участникът следва да представи данни и информация (а при наличие на 

собствена, формирана от него лична воля – и допълнителни документи), различни от вече 

заявените в Декларацията по обр. №8 от офертата, доказващи по недвусмислен начин 

пълно съответствие с изискванията на Възложителя, разписани в т. 2.2., б. „б“, предл. второ 

на Раздел „Технически и професионални способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, 

съответно одобрени и в Раздел III, Б), т. 2.2., б. „б“, предл. второ от Документацията за 

възлагане на обществената поръчка., а именно: придобит от експерта не по-малко от 2 

(две) години опит в приложното поле на предпечатната подготовка. 

 

3. За да бъде коректно и точно изпълнено изискването на Възложителя, 

обективирано в т. 2.3., б. „б“ на Раздел „Технически и професионални способности“ от 

Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно изискуемо и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка, по отношение на ключов експерт 

„Организиране на събития“ – Десислава Бенкова, Участникът следва да представи 

допълнителни данни и/или информация и/или документи, различни от вече представените 

в офертата, доказващи по безспорен начин: придобит от експерта не по-малко от 2 

(две) години опит като член на екип или като експерт в организиране/координиране на 

дейности по провеждане на информационни и/или културни и/или обществени 

събития с масов характер. 

 

 

 

 

7. „КОТА ПРИНТ“ ООД - оферта с вх. № 07/12.08.2016 г. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1. В представения в оферата списък по образец №9, съдържащ посочване на 

изпълнените от „Кота принт“ ООД услуги с предмет, твърдян от Участника за сходен с 
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предметния обхват на дейностите, възлагани с настоящата обществена поръчка, са 

посочени три броя договора. 

Като доказателства за верността на отразените в списъка обстоятелства са 

представени 3 бр. копия от Удостоверения за добро изпълнение, относими съответно за 

всяка отделна услуга, на която Участника основава доказване на съответствие с одобрените 

от Възложителя минимални изисквания за технически и професионални способности като 

критерий за подбор и допустимост. 

При направен преглед по същество на вписаните от Участника в обр. №9 данни и 

информация, както и при обстоен анализ на представените доказателствени средства към 

списъка със „сходни“ услуги, респ. съпоставяйки ги по между им, Комисията, ръководейки 

се от минималните изисквания, утвърдени от Възложителя в Раздел „Технически и 

професионални способности“, т. 1 от Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично разписани и в 

Раздел III, Б), т. 1 от Документацията за възлагане на обществената поръчка, констатира 

следното: 

Описанието, направено от Участника в отделните полета на колона трета от списъка 

по обр. №9 и съответни за всяка отделна, изпълнена от него услуга, което описание е 

относимо към вида и обхвата на изпълнените от него дейности, доказва само частично и 

непълно съответствие на посочените видове дейности с изискванията за „идентични или 

сходни услуги“ на тези, обект на възлагане с настоящата обществена поръчка, за 

каквито, съобразно изведената от Възложителя дефиниция в пояснението към т. 1 на 

Раздел „Технически и професионални способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, 

оповестена със същото съдържание и в Раздел III, Б), пояснението към т. 1 от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка, следва да се разбират: „дейности 

по изработване на печатни/рекламни материали и организиране и провеждане на събития 

и/или кампании и/или обществени мероприятия “. 

Видно от декларираните от Дружеството данни, в обхвата на обсъжданите, посочени 

от него договори, то е извършило следните изцяло печатарски дейности:  

- по отношение на първия от договорите, възложен на Участника от „Агровестник“ 

ООД, е посочено следното: „изготвяне и публикуване на интервюта за популяризиране 

дейността на фирмата; изработване на рекламни комплекти, включващи: химикал, 

блокнот, тефтер, чаша. Изработване, отпечатване и доставяне на информационни 

брошури с информация за дейността на фирмата. Изготвяне, доставка и монтаж на 1 

бр. информационен банер и информационна табела“; 

- спрямо дейностите, изпълнени в обхвата на втората „сходна“ услуга, изпълнена от 

„Кота принт“ ООД,  е декларирано следното: „пълноцветен сублимационен печат върху 

бели керамични чаши, брандиране на чадъри, лазерно гравиране на флаш памети, 

трансферен печат на тениски, сито печат на шапки и раници, изработка на папки, блок 

листи и постери“; 

- по отношение на обхвата и вида на печатарските дейности, реализирани при 

изпълнението на третия договор на който Участника основава твърденията си за 

квалификация и опит в сфери на професионална дейност, съответстващи на изискванията 

на Възложителя, в колона трета на ред трети от списъка по обр. №9 е направено следното 

изброяване: „дизайн и печат на листовки на български и английски език, предпечатна 

подготовка, превод и отпечатване на брошури, предпечат и отпечатване на плакати, 

папки, стикери, бележници, химикалки, фланелки, шапки, визитни картички. 

Липсва, обаче информация по отношение на останалите, кумулативно изискуеми 

като изпълнени от всеки отделен Участник дейности, а именно - организиране и 

провеждане на събития и/или кампании и/или обществени мероприятия. 

 

В представените като приложения към списъка по обр. №9 три броя Удостоверения 

за добро изпълнение, издадени от лицата, сочени за  Възложители на услугите, на които се 

позовава Участника, е направено удостоверяване за изпълнени от „Кота принт“ ООД 
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дейности по изработка и печат на рекламни и информационни материали, напълно 

припокриващи се по предмет и обхват с тези, посочени от самото Дружество в списъка по 

обр. №9 и цитирани по-горе.  

Допълнително, от текста на обсъжданите документи може да се почерпи 

информация по отношение на стойността на изпълнените дейности, периодите на 

изпълнение/датата на завършване на съответния договор, както и изразеното от съответния 

Възложител мнение за качеството на работа на „Кота принт“ ООД при изработката на 

„широка гама печатни, рекламни и визуализационни материали“, но липсва дори и най-

малка индиция и/или референция към изпълнени от страна на Участника дейности по 

организиране и провеждане на събития и/или кампании и/или обществени 

мероприятия. 

 

2. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от ключовата експертна 

позиция на „Ръководител на екипа”, в офертата си Участника е предложил Петър 

Желязков. Към представената съобразно изискванията на Възложителя декларация по обр. 

№8, преценявайки тяхната относимост и приложимост, Участникът по свое желание е 

приложил и следните документи, целящи удостоверяване на придобити от експерта 

образование и опит, а именно: 

2.1. копие на диплома за завършено висше образование от съдържанието на която е 

видно придобита от експерта специалност „История“, с призната професионална 

квалификация „Историк, учител по история, втора специалност английски език“, 

специализация „Етнография“; 

2.2. копие на Удостоверение, издадено на 12.01.2015 г. от „Реклама Консулт“ ЕООД, 

което по съществото си представлява автореференция, предвид обстоятелството, че 

именно г-н Желязков е подписал документа като негов автор, в качеството си на Управител 

на посоченото Дружество. Отчитайки тази именно специфика на документа, застъпваното 

от Комисията мнение е, че същият не е годно доказателствено средство за 

удостоверяване изискуемия специфичнен професионален опит на експерта, съгласно 

изискванията, одобрени и относими към настоящата обществена поръчка. 

2.3. отделно от обсъдените в предходните точки документи, информация, досежно 

специфичния опит на експерта е посочена в колона шеста на обр. №8, която е със следното 

съдържание, цитирано буквално: 

„Над 10 години професионален опит в сферата на управление на рекламата 

(дизайн, печат, редпечатна подготовка), организиране на рекламни събития, изпълнение 

на дейности по публичност и визуализация на редица проекти, съфинансирани със 

средстава на ЕС“. 

Така направената обща формулировка е придружена със следните, конкретизиращи 

информацията текстове:  

(1) от 2005 г. до настоящия момент (предвид липсата на конкретизация на 

времевата определеност за „настоящ момент“, Комисията приема, че се има предвид датата 

поставена под документа – 08.08.2016 г.) - Управител на „Реклама Консулт“ ЕООД - 

управлява Дружеството, ръководи екипа при изпълнение на дейности по реклама (дизайн, 

печат, предпечатна подготовка), изпълнение на дейности по публичност и визуализация на 

редица проекти; 

(2) февруари 2015 г. – Ръководител на екипа при изпълнение на договор с предмет: 

„Отпечатване на рекламни печатни материали в рамките на изпълнение на проект 

„Уикенд Северозапада“, включващо: отпечатване на рекламни брошури на български и 

английски език, туристически пътеводител/информационен гид на български и английски 

език, карта на Област Монтана на български и английски език; 

(3) за времето от 04.01.2010 г. до 31.05.2012 г. - „Ръководител на екипа“ при 

изпълнение на дейности по договор с предмет: „Предоставяне на услуги за осигуряване на 

информация и публичност по проект „Възстановяване на традиционни индустриални зони 
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в Югоизточна Европа“, в рамките на проект: „Възстановяване на традиционни 

индустриални зони в Югоизточна Европа“, Програма за транснационално 

сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013 година по цел „Европейско 

териториално сътрудничество“, без яснота за вида и обхвата на изпълняваните 

дейности по информация и публичност; 

(4) от 21.04.2011 г. до 02.03.2012 г. - „Експерт ръководител“ при изпълнение на 

договор с предмет: „Изработване на промоционални материали за целите на проект №1-

3.1-15, „ТРАНС-ТУР-НЕТ“: Създаване и маркетинг на пилотни трансгранични продукти в 

Добруджа“ в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2007 – 2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

55659/19.08.2010 г.“, отново без конкретизация на изпълняваните именно от експерта 

функции и отговорности, които биха могли да се квалифицират като негов 

специфичен опит, съответстващ на изискванията за експертната позиция за която е 

определен, но за изпълнението на настоящата обществена поръчка. 

 

Предвид изложените констатации и въз основа на направения от нея анализ на 

информацията, съдържаща се в така представените документи за предложения 

ключов експерт „Ръководител на екипа“ – Петър Желязков, Комисията счита че от 

същите за установено може да се приеме наличието на изискваната за заемане на 

въпросната ключова експертна позиция образователно-квалификационна степен, но 

не е доказано по безспорен начин останалото минимално изискване, обективирано в 

Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.1., б. „б“ от Обявата по чл. 

178 от ЗОП, съответно разписано и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, а именно: придобит от него не по-малко от 3 

(три) години опит в организиране и провеждане на публични събития и кампании. 

 

3. По отношение на предложения в офертата на Участника ключов експерт „Дизайн 

и предпечатна подготовка” – Димитрина Димитрова-Петрова, в текста на колона шеста 

на ред трети, е направено следното представяне на придобития от нея професионален  опит, 

определян като специфичен, съобразно условията и изискванията, поставени конкретно за 

целите на настоящата обществена поръчка, а именно: 

Уводното, обобщително представяне е направено по следния начин: „отговаря за 

предпечатната подготовка при изпълнението на проектите“, като в продължение е 

направена индивидуализация и на следните три от тях: 

(1) „Предоставяне на услуги за осигуряване на информация и публичност по проект 

„Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа“ с Община 

Перник“. Уточнено е, че  периода на изпълнение на проекта е от 04.01.2010г. до 

31.05.2012г.; 

(2) „Изработване на промоционални материали за целите на проект №1-3.1-15, 

„ТРАНС-ТУР-НЕТ“: Създаване и маркетинг на пилотни трансгранични продукти в 

Добруджа“ в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2007 – 2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

55659/19.08.2010г.“ с Висше училище международен колеж и период на изпълнение: 

21.04.2011 г. – 02.03.2012 г.“; 

(3) „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник“, 

процедура „Изграждане и функциониране на Областни информационни центрове“ с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ с Община Перник, 

период на изпълнение: 15.06.2012 г. – 30.07.2012 г.“ 

Като доказателства за достоверността на данните отразени в представената 

декларация по обр. №8, са приложени следните документи, целящи удостоверяване на 

придобити от експерта образование и специфичен опит, както следва: 
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- копие на диплома за завършено висше образование, от удостоверителните записи в 

която се установява, че експерта има образователно-квалификационна степен „магистър“ , с 

придобита специалност „Изчислителна техника“ и призната професионална квалификация 

„Инженер по електроника и автоматика“; 

- копие на Препоръка, издадена на 26.09.2010 г., на бланка на Община  Перник (с 

всички официални символи и знаци, но без изх. №), но подписана от лице, посочено като 

Ръководител на проект SEE/A/147/4.1/X Revitalization of Traditional Industrial Areas in South 

– East Europe – ReTinA. В текста на разглежданата препоръка е отразено даваното от 

издателя й уверение, че при изпълнението на Договор № 004/04.01.2010 г. за информация и 

публичност, г-жа Димитрова е работила като дизайнер при предпечатната подготовка на 

материалите за визуализация, като: 

- предпечат на брошури на български и английски език, предпечат на плакати; 

- предпечат на бележници, папки, химикали, визитки, тениски, шапки. 

В заключение се изразява мнение, че при изработването на съответния дизайн са 

били спазени всички европейски изисквания за визуализация и публичност на проекта. 

 

От така представените в офертата документи и информация, разгледани от 

Комисията и съпоставени от нея с одобрените от Възложителя условия по 

поръчката, за безспорно установено може да се приеме по отношение на предложения 

експерт Димитрина Димитрова-Петрова, наличието на изискваната за заемане на 

въпросната ключова експертна позиция („Дизайн и предпечатна подготовка“), 

образователно-квалификационна степен, но не е доказано по ясен и недвусмислен 

начин останалото минимално изискване, обективирано в Раздел „Технически и 

професионални способности“, т. 2.2., б. „б“, предл. първо от Обявата по чл. 178 от 

ЗОП, съответно разписана и в Раздел III, Б), т. 2.2., б. „б“, предложение първо от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: придобит от г-жа 

Димитрова - Петрова не по-малко от 2 (две) години опит в приложното поле на 

дизайна.  

 

4. От данните, посочени за експерт „Организиране на събития “ – Елена 

Димитрова, не е виден придобит от нея не по-малко от 2 (две) години опит като член 

на екип или като експерт в организиране/координиране на дейности по провеждане на 

информационни и/или културни и/или обществени  събития с масов характер, което 

обстоятелство води до несъответствие на Участника с минималното изискване, 

обективирано в т. 2.3., б. „б“ на Раздел „Технически и професионални способности“ от 

Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно одобрено и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка. 

За да обоснове този си извод, Комисията се основава на следните констатации, 

направени на база представените в офертата документи и информация, относими към 

експерта: 

4.1. в представената декларация по образец №8,  в графа „специфичен 

професионален опит“ е вписано следното: „Отговаря за организацията, координацията, 

логистиката, управлението и качественото изпълнение на специалните събития:  

- Дейности по договор № 3 ОПАК/01.08.2008 г. по проект № 07-23-171: 

„Осигуряване на публичност по проект: „От широка гражданска подкрепа към устойчиво 

развитие на региона“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд“ Посочено е, че договорът е бил изпълнен в периода 18.02.2008 г. – 

10.05.2009 г.; 

- „Предоставяне на услуги за осигуряване на информация и публичност по проект: 

„Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа“ с Община 

Перник и с период на изпълнение от 04.01.2010 г. до 31.05.2012 г.; 
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- Изработване на промоционални материали за целите на проект № 1-3.1-15, 

ТРАНС-ТУР-НЕТ, изпълняван за времето от 21.04.2011 г. до 02.03.2012 г..; 

- Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник“. 

 

4.2. копие на диплома за завършено висше образование от съдържанието на която е 

видно придобитата от експерта образователно-квалификационна степен „магистър“, със 

специалност „Маркшайдерство и геодезия“ и призната професионална квалификация 

„Минен инженер по маркшайдерство и геодезия“; 

 

4.3. копие от Удостоверение, издадено на 28.03.2014 г. от Управителя на „Реклама 

консулт“ ЕООД е отразяващо даваното от него уверение в това, че г-жа Димитрова от 

15.09.2007 г. „до настоящия момент“ е участвала в организирането на събития и семинари, 

както и печат на рекламни и/или информационни материали, отговаряла е за организацията, 

координацията, логистиката, управлението и качественото изпълнение на специалните 

събития, част от които: 

- дейности по договор № 3ОПАК/01.08.2008 г. по проект № 07-23-171: „Осигуряване 

на публичност по проект: „От широка гражданска подкрепа към устойчиво развитие на 

региона“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, изпълнен в периода 18.02.2008 г. – 10.05.2009 г.; 

-  по проект „Предоставяне на услуги за осигуряване на информация и публичност 

по проект: „Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа“ с 

Община Перник, с периода на изпълнение от 04.01.2010г. до 31.05.2012г.; 

-  по проект: „Изработване на промоционални материали за целите на проект № 1-

3.1-15, ТРАНС-ТУР-НЕТ. Създаване и маркетинг на пилотни трансгранични продукти в 

Добруджа в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 

2007 – 2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

55659/19.08.2010“, с Висше училище международен колеж, изпълняван за времето от 

21.04.2011 г. до 02.03.2012 г.; 

- по проект: „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – 

Перник“, процедура „Изграждане и функциониране на Областни информационни центрове“ 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с Община Перник, 

изпълняван в периода 15.06.2012 г. – 30.07.2012 г. 

В заключение се посочва, че г-жа Димитрова е изпълнявала своите задължения с 

изключителна прецизност и на високо професионално ниво. 

 

5. По отношение на експерт „Ръководител на екипа“ - Петър Желязков и експерт 

„Организиране на събития“ – Елена Димитрова, е видно некоректно и неотговарящо на 

изискванията на Възложителя изписване на правоотношението на съответния експерт с 

Участника. Разгледани по същество, съответните записи в колона трета на редове втори и 

четвърти от списъка по обр. №8, а именно: „съдружник“ - спрямо г-н Желязков и 

„служител“ – по отношение на г-жа Димитрова, обосновават заключение за липса на 

реално посочване на правната връзка (правоотношение) между Участника и 

съответно предложения от него експерт. 

 

Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 
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1. Съобразявайки се с изводите на Комисията, отразени в т. 1 от констативната част 

по – горе, относими към офертата на „Кота принт“ ООД, съобразно които дейностите по 

изработка и печат на рекламни и информационни материали, изпълнени от Дружеството в 

обхвата и на трите договора, възложени му от: „Агровестник“ ООД (първия от тях) и от 

„Реклама консулт“ ЕООД (останалите два), се покриват само частично с определението 

и изискването за „идентични или сходни“ с предмета на настоящето възлагане 

услуги, Участникът, в случай, че поддържа и твърди за действително наличие на пълно 

съответствие на дейностите, изпълнени в обхвата на визираните от него договори, следва 

да представи безспорни доказателства (издадени от трети лица, различни от самия 

Участник), удостоверяващи по безусловен начин, че в предмета и обема на 

изпълнените от него широка гама печатни, рекламни и визуализационни материали, са 

включени и услуги по организиране и провеждане на събития и/или кампании и/или 

обществени мероприятия. 

В случай на съгласие с констатациите на Комисията за липса на изпълнени от 

него дейности по организиране и провеждане на събития и/или кампании и/или 

обществени мероприятия, Участникът трябва да посочи друг/други договори, при 

които е изпълнявал PR услуги в изискуемия обхват. 

 

2. Участникът, с цел доказване на съответствие с условието и изискванието, 

одобрено и разписано от Възложителя в Раздел „Технически и професионални 

способности“, т. 2.1., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно съдържащо се и в 

Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, 

следва да представи за предложения като част от експертния му екип ключов експерт „ 

Ръководител на екипа“ – Петър Желязков безспорни данни и информация (а при наличие 

на собствена, формирана от него лична воля – и допълнителни документи), удостоверяващи 

по недвусмислен начин придобит от лицето за период от минимум 3 години специфичен 

опит в организиране и провеждане на публични събития и кампании. 

 

3. За доказване пълно съответствие на предложения ключов експерт „Дизайн и 

предпечатна подготовка“ – Димитрина Димитрова - Петрова с изискването на 

Възложителя, оповестено с текста на т. 2.2., б. „б“, предл. първо на Раздел „Технически и 

професионални способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, посочено по идентичен начин 

и в в Раздел III, Б), т. 2.2., б. „б“, предложение първо от Документацията за възлагане на 

обществената поръчка, а именно: придобит от експерта не по-малко от 2 (две) години 

опит в приложното поле на дизайна, Участникът следва да представи документи и/или 

информация, различни от вече представените в офертата, удостоверяващи по несъмнен 

начин покриването на цитираното минимално изискване като критерии за подбор в 

настоящата обществена поръчка. 

 

4. По отношение на ключов експерт „Организиране на събития “ – Елена 

Димитрова, Участникът следва да представи допълнителни данни и/или информация (а в 

хипотеза на преценка, че е целесъобразно, с оглед допустимостта му и не противоречи на 

личните му разбирания – и документи), различни от вече представените в офертата, 

доказващи по безспорен начин пълно съответствие с изискването на Възложителя, 

утвърдено в т. 2.3., б. „б“ на Раздел „Технически и професионални способности“ от Обявата 

по чл. 178 от ЗОП, съответно одобрено и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията за 

възлагане на обществената поръчка, а именно: придобит от експерта минимум 2 години 

опит като член на екип или като експерт в организиране/координиране на дейности 

по провеждане на информационни и/или културни и/или обществени  събития с масов 

характер. 
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5. Участникът следва да представи правилно попълнен, съобразно Указанията на 

Възложителя, списъка по обр. №8, в частта му на колона трета на ред втори и четвърти, 

като в съответните полета, относими към експерт „Ръководител на екипа“ и експерт 

„Организиране на събития“, се впише правната връзка (правоотношението) на основание 

която Участника има на разположение и ще ползва ресурсите на съответния експерт. 

Отразените в останалата част на списъка по обр. №9 данни и информация  

трябва да останат непроменени! 

В хипотеза, че едно или повече от посочените лица, не е в трудово правоотношение 

с Участника, както и с цел доказване реалистичността и достоверността на обстоятелство, 

че функциите и отговорностите, произтичащи от съответната експертна позиция ще бъдат 

поети и изпълнявани от посочените в офертата лица – Петър Желязков и Елена Димитрова, 

допълнително да се представят и доказателства (допълнителни документи и/или 

информация), от които по недвусмислен и несъмнен начин да е видно лично изразеното от 

съответния експерт волеизявление, обективиращо поет от него ангажимент именно към 

офертата на „Кота принт“ ООД, както и безспорната му разполагаемост за изпълнение на 

дейностите от обхвата на възлагане за целия период на обществената поръчка. 

 

 

8. „АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ“ ЕООД - оферта с вх. № 08/12.08.2016 г. 

 

Комисията констатира следното: 

 

В съответствие и в изпълнение на изискванията за участие в обществената поръчка, 

като част от офертата си, Участникът е представил попълнена по одобрения от 

Възложителя обр. №8, Декларация за квалифицирания експертен екип, определен от 

Дружеството за изпълнение на услугите - предмет на настоящето възлагане, с оглед 

притежаваната от тях експертиза и професионални качества, декларирани като 

съответстващи на одобрените от Възложителя условия и специфики на обществената 

поръчка. 

 В текста на визирания документ е направено индивидуализиране  на образованието 

и професионалната квалификация на лицата от предложения ръководен екип, както и 

кратко описание на придобития от всеки отделен експерт специфичен опит, считан и 

приеман от Участника за съответстващ на изискванията по настоящата поръчка, в което 

число и по отношение на организирането и провеждането на събития и/или кампании и/или 

обществени мероприятия, респ. дизайн и изработване на печатни/рекламни материали. 

 

При направеният от нея детайлен прочит и задълбочен анализ на така 

декларираните за всеки един от ключовите експерти данни, правейки преценка за 

тяхната относимост към одобрените от Възложителя, публично оповестени, 

известни на Участниците и влезли в сила минимални изисквания за технически и 

професионални способности, Комисията намира за установено следното: 

 

1. За предложения ключов експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ – Жасмина 

Стоянова, в представената като част от офертата декларация по обр. №8, се съдържа 

посочване на следните данни, целящи удостоверяване на придобита от експерта 

образователно-квалификационна степен и специфичен опит, съобразно условията и 

минималните изисквания на обществената поръчка, а именно: 

1.1. по отношение на образованието и професионалната квалификация на г-жа 

Стоянова е отразено, че е с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ 

по специалност „Плакат и визуална комуникация“ от Национална художествена академия – 

София, както и че е защитила „докторантура“ на тема „Дигитална медия в реално време – 
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разширена реалност в контекст на нарастващо търсене на иновативни решения за 

реклама“ в Universidade do Porto.  

1.2. в полето на колона шеста на ред втори от декларацията по обр. №8, направеното 

описание на придобития от лицето специфичен опит, съответстващ на визираната ключова 

експертна позиция, се заключава в следното, цитирано буквално и дословно: „от 03.2008 г. 

до момента (предвид липсата на конкретизация на „момента“, Комисията приема, че се има 

предвид датата поставена под документа – 12.08.2016 г.) изпълнява следните задължения: 

- дизайн на периодични издания за сп. „Enterprise“, в-к „Dental Tribune”, сп. 

„Cosmetic Dentistry”, BILLA corporate brochure, SIEMENS corporate brochure; 

- създаване на концепция, дизайн и изработка на цялостна визия, изработка на 

рекламни материали. 

 

Видно от така цитираното отразяване в обр. №8 на факти и обстоятелства,  

по отношение на  предложения ключов експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ – 

Жасмина Стоянова, за безспорно, по мнение на Комисията може да се приеме 

доказването от нейна страна на: (1) изискваната образователно-квалификационна 

степен и (2) съответствие с условието за придобит минимум 2 (две) години 

специфичен опит в приложното поле на дизайна, но не е доказано по безспорен начин 

останалото, кумулативно поставено и важимо по отношение на всички експерти, 

предложени за обсъжданата ключова позиция минимално изискване, обективирано в 

Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.2., б. „б“, предл. второ от 

Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично изискуемо и в Раздел III, Б), т. 2.2., б. „б“, 

предл. второ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: 

придобит не по-малко от 2 (две) години опит в приложното поле на предпечатната 

подготовка. 

 

2. В офертата на Участника като ключов експерт „Организиране на събития”, е 

предложена Силвия Караджова, по отношение на която, в представената като част от 

офертата, декларация по обр. №8 и по-конкретно, в колона шеста, на ред четвъри от 

документа, е вписана следната информация: 

2.1. „Експертът разполага с над 3-годишен опит в организацията и управлението 

на събития“ 

2.2. В следващата част от разглежданата информация, след въвеждащото уточнение 

„Портфолио“ е видно следното отразяване, направено чрез смесване на български и 

английски езици, а именно: 

 (1) 10.2013 г. – V-ta CMR-BI conference – член на екипа организатор на събитието; 

(2) 02.2014 г. – My Success in Education 2014 – член на екипа организатор на 

събитието; 

(3) 07.2014 г. – My Success in Retail – fashion, sport, cosmetics – член на екипа 

организатор на събитието; 

(4) 05.2015 г. – „Култура, имоти и туризъм – предизвикателства и възможности“ 

– Пловдив – член на екипа организатор на събитието; 

(5) 06.2015 г. – „Култура, имоти и туризъм – предизвикателства и възможности“ 

– Русе – член на екипа организатор на събитието; 

(6) 06.2015 г. – My Success in Retail – food & drink – член на екипа организатор на 

събитието; 

(7) 10.2015 г. – Facility Management - член на екипа организатор на събитието; 

(8) 09.2015 г. – 11.2015 г. – „Мерки за информация и публичност по време на 

изпълнение на Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и 

рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р. България, 

които не отговарят на нормативните изисквания“, с бенефициент ПУДООС по договор 
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за предоставяне на БФП с № DIR-51222031-С001/09.01.2013г.“ - член на екипа 

организатор на събитието; 

(9) 02.2016 г. – My Success in Education - член на екипа организатор на събитието; 

(10) 03.2016 г. – My Success in Pharmacy - член на екипа организатор на 

събитието“. 

Прави впечатление абстрактността на посочения „момент“ на отделно 

събитие, който Комисията не може да прецени (без да й се налага да вложи 

тълкувателен елемент), посочения месец и година като начало на конкретен период 

(без краен момент) ли следва да се приема, или следва да се счита, че въпросния 

календарен месец е именно периода на провеждане на визираното събитие?!? 

Приемайки за достоверни и обективни така цитираните факти и 

обстоятелства, отразени в разглеждания документ, Комисията обсъди и анализира 

горецитираната информация, едновременно отчитайки и дилемата, изтъкната в 

предходния абзац, породена от неяснотата в описанието, достигайки до извод, че по 

отношение на предложения ключов експерт „Организиране на събития” – Силвия 

Караджова, липсва ясна и недвусмислена информация по отношение придобит от нея 

не по-малко от 2 (две) години опит като член на екип или като експерт в 

организиране/координиране на дейности по провеждане на информационни и/или 

културни и/или обществени събития с масов характер, което обстоятелство сочи на 

неизпълнение от страна на Участника на одобреното за целите на настоящата 

обществена поръчка изискване на т. 2.3., б. „б“ от Раздел „Технически и 

професионални способности“ в Обявата по чл. 178 от ЗОП, аналогично отразено и в 

условието на Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията за възлагане на 

обществената поръчка. 

 

3. Независимо от факта на ясно направеното от него посочване във всяко от полетата 

на колона трета на ред трети и четвърти, че ресурсите и капацитета на експерти „Дизайн и 

предпечатна подготовка“ и „Организиране на събития“, ще бъдат ползвани като резултат от 

гражданско правоотношение, Участникът не е представил никакви доказателства, от които 

да е виден, или да се удостоверява поет от съответния експерт ангажимент именно към 

офертата на „Агенция Про Уей“ ЕООД, както и безспорната му разполагаемост за целия (не 

кратък) период за изпълнение на обществената поръчка. 

Така констатирания пропуск по мнение на Комисията би могъл да се приеме като 

съществен и поставящ под съмнение коректното и точно изпълнение от страна на 

Участника на обществената поръчката. 

 

4. В колона четвърта на ред втори от представения в офертата списък по обр. №9, по 

отношение на договор №1, Участникът е декларирал стойност на изпълнените от него 

„сходни“ услуги, в размер, несъответстващ с този, удостоверен в приложената като част 

от офертата Препоръка, изх. №04-13-54 от 12.09.2015 г., издадена от Директора на 

Дирекция „Отбранителна аквизиция“ при Министерство на отбраната, досежно 

изпълнението на „Дейности за информация и публичност по проект „Изграждане на 

информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и 

услуги на МО“.      

 

Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1. По отношение на ключов експерт „Дизайн и предпечатна подготовка” – 

Жасмина Стоянова, Участникът следва да представи данни и информация (а в хипотеза на 
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преценка, че е целесъобразно, с оглед допустимостта му и не противоречи на личните му 

разбирания – и документи), различни от вече заявените в Декларацията по обр. №8 от 

офертата, доказващи по безспорен начин пълно съответствие с изискването на 

Възложителя, разписано в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.2., б. 

„б“, предл. второ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно одобрено и в Раздел III, Б), т. 

2.2., б. „б”, предложение второ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, а 

именно: придобит не по-малко от 2 (две) години опит в приложното поле на 

предпечатната подготовка. 

 

2. За  да бъде доказано изпълнение от страна на предложения ключов експерт 

„Организиране на събития” – Силвия Караджова, одобреното от Възложителя изискване, 

обективирано в т. 2.3., б. „б“ от Раздел „Технически и професионални способности“ в 

Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично разписано и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка, Участникът следва да представи 

данни и информация (а по негово желание и лично формирана преценка – и документи), 

различни от вече заявените в Декларацията по обр. №8 от офертата, доказващи по 

безспорен начин пълно съответствие с условието за: придобит от експерта не по-малко 

от 2 (две) години опит като член на екип или като експерт в 

организиране/координиране на дейности по провеждане на информационни и/или 

културни и/или обществени събития с масов характер. 

 

3. С цел доказване реалистичността и достоверността на заявеното от Участника 

обстоятелство, че функциите и отговорностите, произтичащи от експертни позиции 

„Дизайн и предпечатна подготовка“ и „Организиране на събития“ ще бъдат поети и 

изпълнявани от посочените в офертата му лица – Жасмина Стоянова и Силвия Караджова, 

допълнително следва да се представят доказателства (допълнителни документи и/или 

информация), от които по недвусмислен и несъмнен начин да е видно лично изразеното от 

съответния експерт волеизявление, обективиращо поет от него ангажимент именно към 

офертата на „Агенция Про Уей“ ЕООД, както и безспорната му разполагаемост за 

изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане за целия период на обществената 

поръчка. 

 

4. С оглед установеното от Комисията за договор №1 несъответствие между 

размера на стойността за изпълнените от „Агенция Про Уей“ ЕООД дейности от обхвата 

на възложените му услуги за осигуряване на информация и публичност по проект 

„Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до 

пространствените данни и услуги на МО“, обективиран в списъка на изпълнените от него 

услуги и представената Препоръка от Възложителя на услугите, Участникът следва да 

представи коректно попълнен списъка по обр. №9, в частта му на колона четвърта от 

ред втори, като бъде конкретизирана действителната стойност (без вкл. ДДС) за 

изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане по договора и като бъде съобразена 

удостоверителната информация, посочена от ползателя на услугите и Възложител по 

договора – Министерство на отбраната. 

Отразените в останалата част на списъка по обр. №9 данни и информация  

трябва да останат непроменени! 

 

 

 

 

9. „ЛУН АРТ“ ЕООД - оферта с вх. № 09/12.08.2016 г. 

 

Комисията приема за установено следното: 
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При извършен от нейна страна преглед на ценовото предложение, изготвено от 

Участника по утвърдения за целите на процедурата образец № 12 – както като крайна  

(обща) стойност, така и единични параметри по вид, количество и цена на подлежащите на 

изпълнение дейности и след направена от нейна страна на самостоятелно основание и с 

правото, предоставено й с нормата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП калкулация на визираните 

стойностни показатели и параметри в разглежданото ценово предложение, Комисията 

установи следното: 

Направеното от Участника остойностяване, посочено от него като крайна стойност 

по т. 3 „Изработване и разпространение на информационни и комуникационни материали“ 

в размер на 10 374,50 лв. е грешно и води до неправилна крайна калкулация на общата 

стойност за изпълнение на поръчката.  

Същото се дължи на допусната аритметична грешка по позиция №3.9. от 

таблицата с ценовото предложение, в която, умножавайки 150 бр. powerbank-а по единична 

цена от 14,83 лв., Участникът е получил стойност от 2 225 лв. (две хиляди двеста 

двадесет и пет лева), без ДДС, докато правилната калкулация сочи на стойност от 

2 224,50 лв. (две хиляди двеста двадесет и четири лева и петдесет стотинки), без 

ДДС. 

 

Анализирайки така установения пропуск в ценовото предложение на 

Участника, Комисията счита, че същият, независимо от причината, която го е 

породила (било аритметична, техническа или друга грешка), е с елемент на 

същественост, обосноваващ предложението й към Възложителя да отстрани 

Участника от участие в обществената поръчка. 

Действително, констатираната разлика между посочената от Участника и 

правилно изчислената, е незначителна, но предвид обстоятелството, че нито в ЗОП, 

нито в ППЗОП е регламентиран процедурен ред по който подобен пропуск би могъл да 

бъде отстранен, за Комисията липсва и най-малка правна опора да предприеме 

действия по изискване на каквито и да било нови данни и информация и/или 

разяснения, а още по–малко – документи, посредством които установения 

недостатък да бъде саниран. 

Точно обратното, съгласно императивната разпоредба на чл. 104, ал. 5, изр. 

второ и трето от ЗОП, от Участниците може да се изиска да предоставят 

разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата, но 

проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото 

предложение на Участниците. 

 

 

 

 

10. „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД - оферта с вх. № 10/12.08.2016 г. 

 

Комисията приема за установено следното: 

 

При извършен от нейна страна преглед на ценовото предложение, изготвено от 

Участника по утвърдения за целите на процедурата образец № 12 – както като крайна  

(обща) стойност, така и единични параметри по вид, количество и цена на подлежащите на 

изпълнение дейности и след направена от нейна страна на самостоятелно основание и с 

правото, предоставено й с нормата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП калкулация на визираните 

стойностни показатели и параметри в разглежданото ценово предложение, Комисията 

установи следното: 

Направеното от Участника остойностяване, посочено от него като крайна стойност 

по т. 3 „Изработване и разпространение на информационни и комуникационни материали“ 
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в размер на 14 177 лв. е грешно и води до неправилна крайна калкулация на общата 

стойност за изпълнение на поръчката.  

Същото се дължи на допусната грешка по позиция №3.12. от таблицата с ценовото 

предложение, в която, умножавайки 250 бр. брандирани информационни стикери 9х5 по 

единична цена от 0,99 лв., Участникът е получил стойност от 2 475 лв. (две хиляди 

четиристотин седемдесет и пет лева), без ДДС, докато правилната калкулация сочи 

на стойност от 247,50 лв. (двеста четиридесет и седем лева и петдесет стотинки), 

без ДДС. 

 

Едновремено с така установения пропуск, допуснат от Участника, Комисията 

констатира и друга грешка в посочената от него крайна стойност за изпълнение на 

дейностите от обхвата на възлагане, изразяваща се в следното: направеното от 

Участника остойностяване, посочено от него като крайна стойност с вкл. ДДС, в 

размер на 35 147,40 лв. (изписана както цифром, така и словом) е грешно, предвид, че 

правилната калкулация сочи на крайна стойност от 35 174,40 лв., с ДДС. 

 

Анализирайки така установените пропуски в ценовото предложение на 

Участника, Комисията счита, че същите, независимо от причината, която ги е 

породила (било аритметична, техническа или друга грешка), са с елемент на 

същественост, обосноваващ предложението й към Възложителя да отстрани 

Участника от участие в обществената поръчка. 

Освен обстоятелството, че констатираната разлика между посочената от 

Участника стойност по позиция №3.12. от таблицата с ценовото предложение, и 

правилно изчислената, е значителна, следва да се има предвид и факта, че нито в ЗОП, 

нито в ППЗОП е регламентиран процедурен ред по който подобен пропуск би могъл да 

бъде отстранен, за Комисията липсва и най-малка правна опора да предприеме 

действия по изискване на каквито и да било нови данни и информация и/или 

разяснения, а още по–малко – документи, посредством които установения 

недостатък да бъде саниран. 

Точно обратното, съгласно императивната разпоредба на чл. 104, ал. 5, изр. 

второ и трето от ЗОП, от Участниците може да се изиска да предоставят 

разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата, но 

проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото 

предложение на Участниците. 

 

 

 

 

11. „КОНСУЛСИС“ ООД - оферта с вх. № 11/12.08.2016 г. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1. В представената от Участника оферта не е приложена дакларация по утвърдения 

от Възложителя обр. №6. 

 

2. Посочен в декларацията по обр. №8 като „Ръководител“ на експертния екип, 

определен от Участника за изпълнение на услугите, предмет на възлагане е г-н Георги 

Проданов, по отношение на когото е направено деклариране на следните данни, целящи 

удостоверяване на придобити от лицето образователно-квалификационна степен и 

специфичен опит, съобразно условията и минималните изисквания на обществената 

поръчка, а именно: 
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2.1. при направената индивидуализация на притежавани от експерта образование и 

професионална квалификация е отразено, че същият е „магистър по „Политология“, 

завършил в СУ „Св. Климент Охридски“, випуск 2001 г.; 

2.2. едновременнно, в текста на колона шеста на ред втори от таблицата, е направено 

следното описателно представяне на придобития от него специфичен опит, съобразно 

изискванията на Възложителя, а именно:  

(1) Въвеждащото изречение е с обобщителен характер и освен визиране на период - 

от 28.06.2013 г. до 10.08.2016 г., инкорпорира в текста си и конкретно пресмятане, 

направено от Участника на броя години и месеци, включени във въпросния период и 

изчислени от него „удобно“ на „3 години и 2 месеца“.  

За този времеви отрязък, посочен веднъж като период и втори път като конкретен 

брой единици време, в последващото изложение е направено посочване и на конкретни 

други периоди, с които са обвързани и точно индивидуализирани дейности, които се 

твърди, че експертът е изпълнил по възлагане на „Брейнстор“ ООД и които, цитирани 

дословно са: 

(2) от 28.06.2013 г. до 28.03.2014 г., в изпълнение на Договор с предмет: 

„Изпълнение на дейности по осигуряване на публичност и информация“ по проект: 

„Компетентна и ефективна общинска администрация Кайнарджа“, Договор № А12-22-

197/04.04.2013г. с ОПАК, са изпълнени дейности по организация и провеждане на 

откриваща и заключителна пресконференция по проекта, вкл. като водещ на 

пресконференциите.  

(2) за времето от 02.12.2013 г. до 01.07.2014 г., в изпълнение на Договор с предмет: 

„Осигуряване информация и публичност“ по проект: „Повишаване професионалния 

капацитет на общинска администрация Горна Малина чрез обучения“, Договор с рег. № 

А12-22-192/08.07.2013г. с ОПАК, са изпълнени дейности по организация и провеждане на 

откриваща и заключителна пресконференция по проекта, вкл. като водещ на 

пресконференциите“. 

 

Възприемайки като релевантно с изискванията за специфичен опит, одобрени 

за целите на настоящата поръчка, единствено направеното в обсъждания документ 

посочване на конкретни периоди работа на експерта по ясно индивидуализираните два 

проекта (на Община Кайнарджа и на Община Горна Малина) и по-точно: (1) от 

28.06.2013 г. до 28.03.2014 г., или 9 (девет) календарни месеца и (2) от 02.12.2013 г. до 

01.07.2014 г. – 3 (три) календарни месеца (поради наслагване във времево отношение с 

първия проект), Комисията, правейки елементарно математическо изчисление, 

приема за доказан от експерта специфичен опит, съответстващ на изискванията за 

ключовата позиция, за която е предложен, за период от 12 (дванадесет) календарни 

месеца. 

Предвид изложеното, Комисията счита, че по отношение на  предложения 

ключов експерт „Ръководител на екипа“ – Георги Проданов, не е доказано по безспорен 

начин съответствие с минималното изискване, обективирано в Раздел „Технически и 

професионални способности“, т. 2.1., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно 

съдържащо се и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на 

обществената поръчка. 

 

3. В представените в декларацията по обр. №8 данни по отношение на лицето 

предложено за изпълнение на функциите на експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ – 

Ива Димитрова, липсва ясна и недвусмислена информация по отношение придобит от 

нея не по-малко от 2 (две) години опит в приложното поле на предпечатната 

подготовка, което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на Участника на 

одобреното за целите на настоящата обществена поръчка минимално изискване като 

критерий за подбор, утвърдено в т. 2.2., б. „б“, предл. второ от Раздел „Технически и 
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професионални способности“ на Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично одобрено и с 

текста на Раздел III, Б), т. 2.2., б. „б“, предл. второ от Документацията за възлагане 

на обществената поръчка. 

Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията 

заключение, се изразяват в следното: 

При прочита на отразената в колона шеста на ред трети от обр. №8 информация за г-

жа Димитрова, се установяват единствено декларирани данни досежно придобит от нея 

опит в област на компетентност и професионална насоченост – дизайн. 

Конкретното отразяване, направено в обсъжданата част на обр. №8 е със следното, 

дадено му от Участника съдържание: „в периода 08.01.2013 г. до 06.08.2015 г. – 2 години и 

7 месеца, са изпълнени следните сходни дейности, в качеството на „Графичен дизайнер“ 

по Договор с Възложител „Неон Сайн“ ЕООД, с предмет: „Изработване на дизайн за 

външна реклама“ от 08.01.2013 г.: 

 – дизайн на фирмена идентичност и 

- дизайн на печатни рекламни материали (визитки, брошури, дипляни и др.). 

 

4. Спрямо експерта, определен като ключов за позицията „Организиране на 

събития”– Яна Борисова-Парушева, в отделните полета на ред четърти от декларацията по 

обр. №8, направеното описание на придобити от нея образование и професионална 

квалификация (колона пета), респ. специфичен опит, съответстващ на визираната ключова 

позиция в предложения експертен екип (колона шеста на образеца), е следното, цитирано 

буквално и дословно: 

4.1. „висше образование, „магистър“, СУ „Св. Климент Охридски“. Специалност 

„Политология“, випуск 2001г.“ – напълно идентично и странно за Комисията дословно 

преповтарящо описанието, относимо към експерт „Ръководител на екипа“, обсъдено 

по-горе. 

4.2. „в периода от 31.01.2013 г. до 10.08.2016 г. – 3 години и 6 месеца, изпълнени 

следните сходни дейности: 

(1) от 31.01.2013 г. до 24.04.2014г., с Възложител: „Брейнстор“ ООД, в изпълнение 

на Договор с предмет: „Осигуряване на информация, публичност и логистика“ по проект: 

„Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и 

Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“, Договор № 

12-11-41 от 25.10.2012г., Изпълнени дейности по организация и провеждане на откриваща 

и заключителна пресконференция по проекта, вкл. като водещ на пресконференциите; 

(2) за времето от 28.10.2014 г. до 22.10.2015 г., с Възложител: „Креатив ПР“ 

ЕООД, в изпълнение на Договор с предмет: „Осигуряване на информация и публичност“ по 

проект: „Повишаване капацитета на служителите на общинска администрация Дулово“, 

Договор с рег. № М13-22-173/11.08.2014г., са изпълнени дейности по организация и 

провеждане на откриваща и заключителна пресконференция по проекта, вкл. като водещ 

на пресконференциите. 

 

При анализ на така представените данни и информация за посочения ключов 

експерт, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените, публично 

оповестени и известни на Участниците минимални изисквания за технически и 

професионални способности и най-вече, основавайки се на опита на членовете си в 

изпълнението на проекти и яснотата, че събития като начална и заключителна 

пресконференции с продължителност, измерима в часове, е нелогично, нереалистично 

и практически неоправдано да се организират, провеждат и „водят“ за период от 

повече от една година, Комисията приема за безспорно, че по отношение на г-жа Яна 

Борисова-Парушева не е доказано минималното изискване, поставено като критерий 

за подбор както в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.3., б. „б“ от 
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Обявата по чл. 178 от ЗОП, така и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, досежно придобит не по-малко от 2 (две) 

години опит като член на екип или като експерт в организиране/координиране на 

дейности по провеждане на информационни и/или културни и/или обществени 

събития с масов характер. 

 

5. Независимо от факта на ясно направеното от него посочване във всяко от полетата 

на колона трета, че ресурсите и капацитета на всички предложени ключови експерти, 

определени за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, ще бъдат ползвани като 

резултат от гражданско правоотношение, Участникът не е представил никакви 

доказателства, от които да е виден, или да се удостоверява поет от съответния експерт 

ангажимент именно към неговата (на Участника) оферта, както и безспорната му 

разполагаемост (на експерта) за целия (не кратък) период за изпълнение на обществената 

поръчка. 

Така констатирания пропуск по мнение на Комисията би могъл да се приеме като 

съществен и поставящ под съмнение коректното и точно изпълнение от страна на 

Участника на обществената поръчката. 

 

Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1. Да се представи декларацията, утвърдена от Възложителя като образец №6, 

попълнена и подписана от представляващото Участника лице. 

 

2. За  да бъде доказано изпълнение от страна на предложения ключов експерт 

„Ръководител на екипа” – Георги Проданов, одобреното от Възложителя изискване, 

обективирано в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.1., б. „б“ от 

Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно утвърдено и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка, Участникът следва да представи 

данни и информация (а в хипотеза на преценка, че е целесъобразно, с оглед допустимостта 

му и не противоречи на личните му разбирания – и документи), различни от и допълващи 

тези, заявени в Декларацията по обр. №8 от офертата, с цел доказване по безспорен 

начин съответствие с условието за: придобит от експерта не по-малко от 3 (три) 

години опит в организиране и провеждане на публични събития и кампании. 

 

3. За доказване пълно съответствие на предложения ключов експерт „Дизайн и 

предпечатна подготовка” – Ива Димитрова, с изискването на Възложителя, поставено в 

Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.2., б. „б“, предл. второ от Обявата 

по чл. 178 от ЗОП, съответно одобрено и в т. 2.2., б. „б“, предл. второ от Раздел III, Б) на 

Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: минимум 2 г. опит в 

приложното поле на предпечатната подготовка, Участникът следва да представи данни 

и информация, различни от вече представените в офертата (а по негова преценка – и 

удостоверителни документи), доказващи по несъмнен начин покриването на посоченото 

минимално изискване като критерий за подбор в настоящата процедура, кумулативно, а не 

алтернативно изискуемо по отношение на условието за специфичен опит в областта 

на дизайна. 

 

4. По отношение на ключов експерт „Организиране на събития”– Яна Борисова-

Парушева, Участникът следва да представи данни и информация (а в хипотеза на преценка, 

че е целесъобразно, с оглед допустимостта му и не противоречи на личните му разбирания 
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– и документи), различни от вече заявените в Декларацията по обр. №8 от офертата, 

доказващи по безспорен начин пълно съответствие с изискването, одобрено от 

Възложителя в Технически и професионални способности“, т. 2.3., б. „б“ от Обявата по чл. 

178 от ЗОП, идентично разписано и в т. 2.3., б. „б“ от Раздел III, Б) на Документацията за 

възлагане на обществената поръчка, а именно: придобит от експерта не по-малко от 2 

(две) години опит като член на екип или като експерт в организиране/координиране на 

дейности по провеждане на информационни и/или културни и/или обществени  

събития с масов характер. 

 

5. С цел доказване реалистичността и достоверността на заявеното от Участника 

обстоятелство, че функциите и отговорностите, произтичащи от всяка една от ключовите 

експертни позиции, ще бъдат поети и изпълнявани от посочените в офертата му лица – 

Георги Проданов, Ива Димитрова и Яна Борисова-Парушева, допълнително следва да се 

представят доказателства (допълнителни документи и/или информация), от които по 

недвусмислен и несъмнен начин да е видно лично изразеното от съответния експерт 

волеизявление, обективиращо поет от него ангажимент именно към офертата на 

„Консулсис“ ООД, както и безспорната му разполагаемост за изпълнение на дейностите от 

обхвата на възлагане за целия период на обществената поръчка. 

 

 

 

 

12. „РЕКУЕСТ - БГ“ ООД - оферта с вх. № 12/12.08.2016 г. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1. По отношение на лицето, посочено в декларацията по обр. №8 като член на 

експертния му екип и определен от Участника за заемане на ключова експертна позиция на 

„Ръководител на екипа“ – Константин Атанасов, в полето на колона шеста на ред втори, 

е направено следното изключително абстрактно представяне на придобития от него 

специфичен професионален опит, който би следвало да съответства на изискванията на 

Възложителя, а именно: „2002г. – до сега – организатор на събития на свободна 

практика“. 

 

Така посочената крайна бланкетност и липса на минимална конкретика в 

декларираните данни от една страна сочи на неизпълнение от страна на Участника 

на указанието, разписано в последната колона на първия ред от обр. №8, съобразно 

което попълвайки изискуемите данни в същата тази колона, Участниците следва да 

представят информация за професионалния опит на всяко от посочените в списъка 

лица, в т.ч. период, брой години, конкретно изпълнявани дейности (съответстващи на 

спецификата на ключовата експертна позиция, за която е относимо съответното 

представяне) и др. 

От друга страна, от „спестяването“ на информацията и данните, които са 

минимално необходими, Комисията е в пълна невъзможност да извърши обективна и 

безпристрастна проверка за съответствието на офертата с одобрените от 

Възложителя критерии за подбор и то по начин, че да бъдат спазени принципите за 

равнопоставеност, предвид което и на база направените по-горе констатации за 

реална липса на информация и/или други доказателства за специфичния 

професионален опит на предложения от Участника експерт, определен за заемане на 

експертна позиция „Ръководител на екипа“, Комисията приема, че по отношение на 

него не е доказано съответствие с едно от минималните изисквания, поставени от 

Възложителя за заемане на ключовата експертна позиция, а именно: не е доказан 

придобит от г-н Атанасов опит в организиране и провеждане на публични събития и 
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кампании за период от не по-малко от 3 (три) години, каквото изискване е одобрено 

от Възложителя в  Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.1., б. „б“ 

от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно разписано и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка. 

 

2. Напълно идентична на предходната, е констатацията на Комисията и по 

отношение на предложения от Участника експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ – 

Даниела Каменова. 

По отношение на този от експертите, Участникът е декларирал придобито от г-жа 

Каменова образование (образователно-квалификационна степен), съответстващо на 

изискванията на Възложителя, оповестени в Раздел „Технически и професионални 

способности“, т. 2.2., б. „а“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, а именно: „магистър със 

специалност „Комуникационна техника и технологии“. 

Отново, обаче липсва каквато и да е ясна, пълна и съответстваща на 

изискванията, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата обществена 

поръчка информация, досежно специфичен професионален опит на лицето. 

Единствената, вписана в обр. №8 информация, се ограничава до следния запис: 

„2007г. – до сега – дизайнер и управител на печатница“. 

 

В контекста на гореизложените от нея доводи и аргументи (по отношение на 

предишния експерт), Комисията приема, че спрямо г-жа Даниела Каменова, 

определена за заемане на експертна позиция „Дизайн и предпечатна подготовка “, не е 

доказано по никакъв начин съответствие с минималното изискване, обективирано в 

Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.2., б. „б“ от Обявата по чл. 

178 от ЗОП, одобрено със същото съдържание и в Раздел III, Б), т. 2.2., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: придобит от 

експерта минимум 2 (две) години опит в приложното поле на дизайна и 

предпечатната подготовка. 
 

3. От данните, посочени за експерт „Организиране на събития“ – Веселина Тонева, 

не е виден придобит от нея не по-малко от 2 (две) години опит като член на екип или 

като експерт в организиране/координиране на дейности по провеждане на 

информационни и/или културни и/или обществени събития с масов характер, което 

обстоятелство води до несъответствие на Участника с минималното изискване, 

обективирано в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.3., б. „б“ от 

Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно одобрено и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка. 

За да обоснове този си извод, Комисията се основава на следните констатации, 

направени от нея на база представената в офертата (колона шеста на ред четвърти от обр. 

№8) информация, относима към експерта, която се заключава в следния крайно бланкетен и 

ограничен в смислово и съдържателно отношение израз: „2013г. – до сега – организатор на 

събития на свободна практика“. 

 

4. По отношение на собственоръчно подписаните Декларации за принадлежност и 

наличност, представени в офертата по отделно за всеки един от експертите, предложени от 

Участника в екипа по изпълнение на поръчката, Комисията установи следните 

несъответствия с вида, предмета и реда за възлагане на настоящата обществена поръчка: 

- в т. 1 от всяка от разглежданите декларации е направено позоваване на „обособена 

позиция“, въпреки, че настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени 

позиции, освен което, по-впечатляващо е, че за всеки отделен експерт е посочен отделна 

такава (?!?!),  
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- в т. 2, всеки един от предложените експерти се задължил да участва в 

изпълнението на ангажиментите по „отделните догори, възлагани на „Рекуст-БГ“ ООД в 

обхвата на Рамковота споразумение“, какъвто несъмнено не е предмет на настоящето 

възлагане; 

- в т. 3 във всяка от разглежданите декларации, отново от всеки един от експертите 

задължението е демонстрирано желание да работи в съответствие с предложението на 

настоящия Участник за качественото изпълнение на предмета на „Рамково споразумение и 

всяка конкретна обществена поръчка“. 

 

5.  В колона четвърта на ред четвърти от представения в офертата списък по обр. 

№9, по отношение на договор №3, Участникът е декларирал стойност на изпълнените от 

него „сходни“ услуги, в размер, несъответстващ с този, удостоверен в приложеното като 

част от офертата Удостоверение за добро изпълнение от 14.12.2015 г., издадено от 

„Динакорд-България“ ЕООД, досежно изпълнени от Участника дейности за изработка и 

доставка на рекламни и презентационни материали.      

 

Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1. По отношение на ключов експерт „Ръководител на екипа“ – Константин 

Атанасов, Участникът следва да представи данни и информация (а в хипотеза на преценка, 

че е целесъобразно, с оглед допустимостта му и не противоречи на личните му разбирания 

– и документи), различни от и допълващи вече заявените в Декларацията по обр. №8 от 

офертата, доказващи по безспорен начин пълно съответствие с минималните изисквания, 

одобрени от Възложителя като критерии за допустимост в т. 2.1., б. „б“ на Раздел 

„Технически и професионални способности“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, идентично 

разписани и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената 

поръчка, а именно: придобит от г-н Атанасов специфичен опит в организиране и 

провеждане на публични събития и кампании за период от не по-малко от 3 (три) 

години. 

 

2. За  да бъде доказано изпълнение от страна на предложения ключов експерт 

„Дизайн и предпечатна подготовка“ – Даниела Каменова, на одобреното от 

Възложителя изискване, посочено в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 

2.2., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно вписано и в Раздел III, Б), т. 2.2., б. „б“ 

от Документацията за възлагане на обществената поръчка, Участникът следва да 

представи данни и информация (а по негово желание и лично формирана преценка – и 

документи), различни и допълващи вече заявените в Декларацията по обр. №8 от 

офертата, доказващи по безспорен начин пълно съответствие с условията за: придобит 

от експерта: минимум 2 (две) години опит в приложното поле на дизайна и 

предпечатната подготовка. 

 

3. Участникът следва да представи за ключов експерт „Организиране на събития“ 

– Веселина Тонева допълнителни данни и информация, различни от вече представените в 

офертата (а по негова преценка – и допълнителни документи), доказващи по безспорен 

начин пълно съответствие с изискването на Възложителя, разписано в Раздел „Технически 

и професионални способности“, т. 2.3., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно 

одобрено и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената 

поръчка, както следва: придобит от експерта не по-малко от 2 (две) години опит като 

член на екип или като експерт в организиране/координиране на дейности по 
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провеждане на информационни и/или културни и/или обществени събития с масов 

характер. 

 

4. Участникът следва да представи коректно попълнени декларациите за 

принадлежност и наличност на предложените от него ключови експерти, съобразени с вида 

и предметния обхват на настоящата обществена поръчка. 

 

5. С оглед установеното от Комисията за договор №3 несъответствие между 

размера на стойността за изпълнените от „Рекуест - БГ“ ООД дейности от обхвата на 

възложените му услуги за изработка и доставка на рекламни и презентационни материали, 

обективиран в списъка на изпълнените от него услуги и представената Препоръка от 

Възложителя на услугите, Участникът следва да представи коректно попълнен списъка 

по обр. №9, в частта му на колона четвърта от ред четвърти, като бъде 

конкретизирана действителната стойност (без вкл. ДДС) за изпълнение на дейностите 

от обхвата на възлагане по договора и като бъде съобразена удостоверителната 

информация, посочена от ползателя на услугите и Възложител по договора – „Динакорд – 

България“ ЕООД. 

Отразените в останалата част на списъка по обр. №9 данни и информация  

трябва да останат непроменени! 

 

 

 

13. „АЛТЪРНАТИВ АДВЪРТАЙЗИНГ“ ЕООД - оферта с вх. № 13/12.08.2016 г. 

 

Комисията приема за установено следното: 

 

При извършен от нейна страна преглед на ценовото предложение, изготвено от 

Участника по утвърдения за целите на процедурата образец № 12 – както като крайна  

(обща) стойност, така и единични параметри по вид, количество и цена на подлежащите на 

изпълнение дейности и след направена от нейна страна на самостоятелно основание и с 

правото, предоставено й с нормата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП калкулация на визираните 

стойностни показатели и параметри в разглежданото ценово предложение, Комисията 

установи следното: 

Направеното от Участника остойностяване, посочено от него като крайна стойност с 

вкл. ДДС, в размер на 42 490,08 лв. е грешно, предвид, че правилната калкулация сочи на 

крайна стойност от 42 490,80 лв., с ДДС. 

 

Анализирайки така установения пропуск в ценовото предложение на 

Участника, Комисията счита, че същият, независимо от причината, която го е 

породила (било аритметична, техническа или друга грешка), е с елемент на 

същественост, обосноваващ предложението й към Възложителя да отстрани 

Участника от участие в обществената поръчка. 

Действително, констатираната разлика между посочената от Участника и 

правилно изчислената, е незначителна, но предвид обстоятелството, че нито в ЗОП, 

нито в ППЗОП е регламентиран процедурен ред по който подобен пропуск би могъл да 

бъде отстранен, за Комисията липсва и най-малка правна опора да предприеме 

действия по изискване на каквито и да било нови данни и информация и/или 

разяснения, а още по–малко – документи, посредством които установения 

недостатък да бъде саниран. 

Точно обратното, съгласно императивната разпоредба на чл. 104, ал. 5, изр. 

второ и трето от ЗОП, от Участниците може да се изиска да предоставят 

разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата, но 
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проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото 

предложение на Участниците. 

 

 

 

 

14. „ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД - оферта с вх. № 14/12.08.2016 г. 

 

Комисията приема за установено следното: 

 

Съпоставяйки стойностния размер на предложената от Участника цена за 

изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка с предварително 

обявената от Възложителя и определена от него в Обява №11510-3683/05.08.2016 г. 

като крайна, максимална прогнозна стойност за изпълнение на мерките за 

информация и комуникация (публичност и визуализация) на Проекта, Комисията 

констатира, че ценовата оферта на „Протехника Евент“ ЕООД надвишава 

определената от Възложителя бюджетно лимитираната стойност за изпълнение на 

предвидените дейности, в размер на 35 830 лв., без включен ДДС, което обстоятелство 

по мнение на помощния орган е безспорна предпоставка и основание за предложението 

й Участникът да бъде отстранен от обществената поръчка, аргументираните и 

обосновани мотиви, за което й становище, се изразяват в следното: 

В Раздел „Обща прогнозна стойност на поръчката“ от Обявата по чл. 178 от 

ЗОП, Възложителят ясно и недвусмислено е подчертал, че „посочената стойност (35 830 

лв., без включен ДДС), е крайна за Възложителя, съответно - максимална прогнозна 

стойност по отношение подаваните от Участниците оферти“, което условие 

обосновава извода, че вписването в Обявата на информация за максималната пределна 

стойност е направено с цел Участниците предварително да се запознаят с 

възможностите на Възложителя за финансиране на сключения договор, като по 

категорично недвусмислен начин е обърнато внимание, че същата е и максималната 

възможна стойност, която той е преценил (с оглед разходването на бюджетните 

средства по Проекта), че може да отдели и да осигури за финансиране предмета на 

възлагане на конкретната обществена поръчка, която не трябва да бъде надхвърлена.  

Безспорно видно, обаче от обявеното по-горе ценово предложение, представено от 

„Протехника Евент“ ЕООД, е че същото превишава посочената максимална за 

Възложителя сума, което несъмнено прави депозираната от този Участник оферта в 

несъответствие с предварително заложените критерии на Възложителя. 

В тази връзка, Комисията счита, че следва да се подчертае, че изискване на чл. 101, 

ал. 5 от ЗОП е при изготвяне на офертата си всеки Участник да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия и при все, че „Протехника Евент“ ЕООД е знаело 

предварително за обявената максимална пределна стойност като горна граница за 

ценовите оферти, е следвало да се съобрази с това условие и да не превишава обявената 

стойност на поръчката. 

С оглед посоченото, несъмнено е, че допуснатата грешка във формирането на 

предлаганата цена е в тежест на самия Участник, тъй като е негова отговорност да 

спазва точно изискванията на Възложителя. От друга страна, задължение на Комисията 

е при разглеждане на офертите да следи за съответствие с изискванията на 

Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници.  

В тази връзка, съществен момент е и този, че разпоредбите на чл. 107, т. 1 и т. 2, 

б. „а“ от ЗОП не й предоставят възможност и оперативна самостоятелност да извърши 

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да 

отстрани Участника, който го е извършил, а я задължават да го предложи за 
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отстраняване. Още повече, че правилното изчисляване и съобразяване с изискванията на 

Възложителя при представяне на ценовите оферти е от съществено значение за 

законосъобразното провеждане на самата обществена поръчка. 

 

В обобщение на гореизложения задълбочен и обстоен анализ, направен от нея на 

установените факти, Комисията счита, че констатираното нарушение на ЗОП и на 

условията и изискванията, утвърдени от Възложителя в Обявата по чл. 178 от ЗОП, 

допуснати в офертата на „Протехника Евент“ ЕООД, не би могло да бъде санирано 

по реда на чл. 45 от ППЗОП, което обстоятелство на самостоятелно основание 

обосновава отправеното от нея предложение до Възложителя да отстрани 

Участника от участие на горепосоченото основание, а именно: чл. 107, т.2, б. „а“ от 

ЗОП. 

 

 

15. „КА ЕЛ ОФИС“ ООД - оферта с вх. № 15/12.08.2016 г.. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1. За предложения от Участника, ключов експерт „Ръководител на екипа“ – 

Латинка Мушева, са представени следните документи и информация, целящи относими 

към придобитите от експерта образование, професионална квалификация и специфичен 

опит, а именно: 

1.1. копие на диплома за завършено висше образование и приложенията към нея, от 

съдържанието на които документи се установява,  че експерта е придобил образователно-

квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Маркетинг“, с призната 

професионална квалификация „Магистър по икономика“. 

1.2. в полето на колона шеста от представената декларация за предложения ключов 

експертен екип (по образец №8) се съдържа следното обобщително по характера си и 

крайно абстрактно и неконкретно отразяване на данни за специфичния опит на г-жа 

Мушева: „Специфичен опит 2009 до момента 7 години“, като в допълнение е направено 

изброяване на следните дейности (звучащи като извадка от и прилягащи на длъжностна 

характеристика): 

„(1) осъществява комуникация с Възложителите; 

(2) управлява и координира дейностите на екипите от експертите; 

(3) провежда периодични обсъждания вътре в екипа; 

(4) предвижда ключовите и рисковите моменти, в изпълнението на дейностите и 

предприема действия за своевременното им отстраняване; 

(5) отговаря за цялостната организация на събития, доставка на печатни и 

рекламни материали, публикации и интернет банери; 

(6) носи отговорност за цялостната изпълнение на дейностите предмет на 

обществената поръчка“. 

Конкретни публични събития и кампании, организирани и проведени от 

експерта, както и ясно и конкретно индивидуализирани периоди, в които г-жа Мушева 

е осъществявала изброените дейности, и преди всичко, тези, относими към 

минималните изисквания като критерии за подбор в настоящата обществена 

поръчка, не са вписани и не са видни от нито един от текстовете на обсъждания 

документ. 

 

Основавайки се на констатациите, направени от нея при прегледа на 

представените в офертата документи и декларирани от Участника данни, 

Комисията приема, че от същите е видно наличието на изискуемата за заемане на 
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ключовата експертна позиция на „Ръководител на екипа“ професионална 

квалификация, но не е доказано съответствие с останалото минимално изискване, 

поставено от Възложителя в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 

2.1., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, обективирано и в Раздел III, Б), т. 2.1., б. „б“ 

от Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: придобит от г-

жа Мушева опит в организиране и провеждане на публични събития и кампании за 

период от не по-малко от 3 (три) години.  

 

2. В офертата на Участника като ключов експерт „Дизайн и предпечатна 

подготовка“, е предложена Кремена Начева, по отношение на която, в представената 

декларация по обр. №8 и по-конкретно, в табличното отразяване на данни в колони пета и 

шеста на ред трети от таблицата в документа, е вписана следната информация: 

2.1. по отношение на образование и професионална квалификация е отразено, че г-жа 

Начева е придобила образователно-квалификационна степен „бакалавър“, със специалност 

„Инженерен дизайн“; 

2.2. информацията, относима към специфичния опит на експерта, съдържаща се в 

колона шеста на разглеждания образец се заключава в следното описание, не по-малко 

бланкетно и телеграфно, в сравнение с това, обсъдено по-горе за предходния експерт и 

имащо следното съдържание, цитирано напълно буквално и дословно:  

„(1) Специфичен опит 2004 до момента 12години“. 

(2) Изготвя примерната визия на материалите; 

(2) Извършва корекции ако има такива; 

(3) Отговоря за предпечатната подготовка на материалите; 

(4) Следи за навременното и качествено отпечатване на информационните и 

рекламните материали; 

(5) Информира ръководителя за всички възникнали проблеми, възникнали в хода на 

изпълнение на задачи и предлага решение за отстраняването им; 

(6) В постоянен контакт с всички експерти имащи отношение за изпълнението на 

обществената поръчка“. 

 

2.3. В приложение е представено и копие на диплома за завършено висше 

образование и приложенията към нея, от удостоверителни записи на които се установява 

придобита от експерта образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност 

„Инженерен дизайн“, с призната професионална квалификация „Инженер - дизайнер“. 

 

Предвид, че Участникът е използвал идентичен подход на представяне на 

данните за експерт Начева, както и при предходно обсъдения експерт, Комисията 

приема по идентичен начин, че от така цитираните данни и информация, отразени в 

приложените в офертата документи, е видно единствено наличието на изискваната 

образователно-квалификационна степен за експертната позиция на експерт „Дизайн 

и предпечатна подготовка“, но не е налице съответствие с минималното условие за 

допустимост, съобразно което, за предложения експерт следва да е доказан: придобит 

не по-малко от 2 (две) години опит в приложното поле на дизайна и предпечатната 

подготовка, съобразно Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.2., б. 

„б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, както и Раздел III, Б), т. 2.2., б. „б“ от 

Документацията за възлагане на обществената поръчка. 

 

!!! С цел коректност, последователност и обективност в констатациите на 

Комисията, както и правилно и вярно отразяване на съдържанието на разглежданите от 

нея, представени в офертата документи, следва да се посочи, че като приложение към 

декларацията си по обр. №8, Участникът е представил и Референция, издадена от 
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Сдружение „Аутомотив Клъстер България“, в текста на която е отразено даваното от 

издателя й удостоверяване на положителната си оценка за работата на „Ка Ел Офис“ 

ООД по изпълнението на дейности по изготвяне, отпечатване, доставка и монтаж на 

рекламно-информационни материали.  

В съдържанието на обсъждания документ освен индивидуализация на изпълнените 

от Дружеството дейности (дизайн и брандиране на 300 бр. ключодържатели и 2 бр. 

информационни табели) и тяхната стойност, е посочен и срок на изпълнение, който е 30 

календарни дни. 

Действително, в текста на визираната Референция е направено отбелязване, че 

Ръководител на проекта е била г-жа Латинка Мушева, а дизайн и предпечатна 

подготовка – г-жа Кремена Начева, Комисията приема че: 

- по отношение на първия от експертите, визираните по-горе дейности по 

изработка на дизайн и брандиране на 300 бр. ключодържатели и 2 бр. информационни 

табели, не попадат в предметния обхват на търсения от този експерт (Ръководител 

на екипа) опит в организиране и провеждане на публични събития и кампании; 

- а що се касае до втория от тях (г-жа Начева), дори и опита, придобит от нея с 

изпълнението на проекта на Сдружение „Аутомотив Клъстер България“ да бъде приет 

като съответен с изискванията за експертната позиция, за която тя е определена, то 

изпълнението в периода от 1 календарен месец (каквото е удостоверението на 

Възложителя на услугите) е далеч от изискуемия опит за период от минимум 2 

години. 

 

3. По отношение на експерта, посочен в декларацията по обр. №8 като член на екипа 

по изпълнението на възлаганите услуги и определен от Участника за изпълнение 

функциите, произтичащи от позицията на експерт „Организиране на събития“ – Мартин 

Петров, в текста на колона шеста на ред четвърти, отново липсва каквато и да е ясна, 

пълна и съответстваща на изискванията на настоящата обществена поръчка 

информация досежно специфичния професионален опит на лицето, а е направено само 

следното абстрактно представяне на общоприложими изисквания, относими към 

изпълнението на експертната позиция, както следва „Специфичен опит 2011 до момента 5 

години. Изготвя предложение и план график за протичане на събитията; Съгласува 

срокове и изисквания на Възложителя с експертите, имащи отношение за безпроблемно 

протичане на събитията; Координира, следи и контролира дейностите по Време на 

събитието; Информира ръководителя за всички възникнали проблеми, възникнали в хода 

на изпълнение на задачи и предлага решение за отстраняването им; В постоянен контакт 

с всички експерти имащи отношение за изпълнението на обществената поръчка“. 

В допълнение е представено и копие от Удостоверение, с което, соченият като негов 

автор  - Ръководител на проект на Министерство на финансите, потвъждава, че г-н Петров е 

бил Координатор на изпълнявания от „Ка Ел Офис“ ООД договор с предмет „Логистика по 

проект №10-16-48/01.02.2011: Информационно отразяване и публичност на проекта, 

работно посещение и семинар“. В основната част на разглеждания документ е направено 

изброяване на конкретните дейности, изпълнени от Мартин Петров в горепосоченото му 

качество, за дните от 18 до 20 юли 2012 г., а именно: 

- трансфер летище – хотел – летище на представители на партньора по проекта; 

- организиране на обедите и вечерите за участниците в работното посещение и 

пресконференцията; 

- следи за спазването на предложения асортимент на кафе пауза за 20 души, 

включваща: шварц кафе, мляко и сметана, чай с лимон, минерална вода, безалкохолна 

газирана напитка, прясно приготвени дребни сладки и соленки; 

- регистрация на участниците в деня на събитието; 

- размножаване и разпространение/раздаване на информационните материали; 
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- монтиране на 1 бр. едностранен банер с наименованието на проекта и на 

пресконференцията (собственост на Възложителя), съгласно изискванията за визуализация 

и публичност на ОПАК; 

- следи за безпроблемната работа на техническото оборудване: мултимедия, екран, 

контролен екран за лекторите (лаптоп), озвучителна уредба, преводаческа уредба за 

симултантен превод (кабина за преводачи и индивидуални приемници). 

 

С оглед отразените констатации, Комисията приема, че от данните и 

информацията, разписани в представената от Участника Декларация по обр. №8 и 

представената за експерта Референция, липсва доказване на съответствие с едно от 

минималните изисквания, одобрени от Възложителя за заемане на ключовата 

експертна позиция „Организиране на събития“, за която е предложен г-н Петров, а 

именно: придобит от него опит не по-малко от 2 (две) години опит като член на екип 

или като експерт в организиране/координиране на дейности по провеждане на 

информационни и/или културни и/или обществени събития с масов характер, каквото 

изискване е поставено от Възложителя в Раздел „Технически и професионални 

способности“, т. 2.3., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП и в Раздел III, Б), т. 2.3., б. 

„б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка. 

 

4. В колона шеста на ред втори от представения в офертата списък по обр. №9, по 

отношение на договор №1, Участникът е декларирал период на изпълнените от него 

„сходни“ услуги, несъответстващ с този, удостоверен в приложената като част от 

офертата Референция за добро изпълнение от 04.11.2014 г., подписана от Зам. кмета на 

Община Своге и касаеща изпълнени от „Ка Ел Офис“ ООД дейности за „информиране и 

публичност по проект „Компетентна и ефективна общинска администрация – община 

Своге“. 

 

Предвид горните констатации и на основание утвърдените от Възложителя 

изисквания, обективирани в Раздел III, А) абзац втори на стр. 6 от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, Комисията указва на Участника документите 

и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1. За доказване съответствие на предложения ключов експерт „Ръководител на 

екипа“ – Латинка Мушева с изискванията на Възложителя, одобрени от него и известни 

на Участниците, бидейки оповестени в Раздел „Технически и професионални способности“, 

т. 2.1., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, съответно обективирани и в Раздел III, Б), т. 

2.1., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, а именно: придобит 

от експерта не по-малко от 3 (три) години опит в организиране и провеждане на 

публични събития и кампании, Участникът следва да представи документи и/или 

информация, различни от вече представените в офертата, удостоверяващи по несъмнен 

начин покриването на посоченото минимално изискване като критерии за подбор в 

настоящата процедура. 

 

2. По отношение на ключов експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ – 

Кремена Начева, Участникът следва да представи допълнителни данни и/или информация 

(а в хипотеза на преценка, че е целесъобразно, с оглед допустимостта му и не противоречи 

на личните му разбирания – и документи), различни от вече представените в офертата, 

доказващи по безспорен начин пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

утвърдени в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.2., б. „б“ от Обявата 

по чл. 178 от ЗОП, идентично разписани и в Раздел III, Б), т. 2.2., б. „б“ от Документацията 

за възлагане на обществената поръчка, а именно: придобит от експерета не по-малко от 

2 (две) години опит в приложното поле на дизайна и предпечатната подготовка, 

съобразно. 
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3. За  да бъде доказано изпълнение от страна на предложения ключов експерт за 

позицията на експерт „Организиране на събития“ – Мартин Петров, одобреното от 

Възложителя изискване, обективирано в Раздел „Технически и професионални 

способности“, т. 2.3., б. „б“ от Обявата по чл. 178 от ЗОП, поставено по същия начин и в 

Раздел III, Б), т. 2.3., б. „б“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка, 

Участникът следва да представи данни и информация (а по негова преценка – и 

документи), различни от, или допълващи вече заявените в Декларацията по обр. №8 от 

офертата, доказващи по безспорен начин пълно съответствие с условието за: придобит 

от експерта минимум 2 години опит като член на екип или като експерт в 

организиране/координиране на дейности по провеждане на информационни и/или 

културни и/или обществени събития с масов характер. 

 

4. С оглед установеното от Комисията за договор №1 несъответствие в периода на 

изпълнение, деклариран от Участника в полето на колона шеста на ред втори от обр. №9 и 

времевия диапазон, удостоверен от Възложителя на услугите (Община Своге), в издадената 

от него Референция, което именно удостоверяване Комисията кредитира като достоверно и 

обективно, Участникът следва да представи коректно попълнен списъка по обр. №9, в  

посочената му част, като бъде съобразена относимата информация, посочена от 

ползателя на услугите и Възложител по договора. 

Отразените в останалата част на списъка по обр. №9 данни и информация  

трябва да останат непроменени! 

 

 

На основание утвърдените от Възложителя изисквания, обективирани в Раздел III, 

А) абзац втори на стр. 6 от Документацията за възлагане на обществената поръчка, 

Комисията изисква Участниците да представят съответните документи, индивидуализирани 

по-горе по отношение на всеки отделен Участник, в срок 3 (три) работни дни, считано от 

датата на получаване на настоящия протокол.  

Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с 

придружително писмо в Деловодството на ИАОС, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ 

№136, във вида съгласно изискванията на документацията за участие. 

Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 

куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за 

постъпване на документите при Възложителя.  

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  Мирослава Богданова…………………….......... 
       

(n) 

заличен подпис- чл2, ал.1 от ЗЗЛД 

     

Членове:       

1. Мария Недялкова .............................................. 
       

(n) 

заличен подпис- чл2, ал.1 от ЗЗЛД 

 

 

 

2. Радослава Павлова ............................................... 
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(n) 

заличен подпис- чл2, ал.1 от ЗЗЛД 

 
       

 

3. Ивайло Маджуров .............................................. 
       

(n) 

заличен подпис- чл2, ал.1 от ЗЗЛД 

 

 

4. Весела Еленкова ............................................... 

     
 

(n) 

заличен подпис- чл2, ал.1 от ЗЗЛД 

 


