
Този документ е създаден в рамките на проект  „По-компетентни и мотивирани служители на Община Смолян”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България, Договор за безвъзмездна финансова помощ № M13-22-153/20.08.2014 
г., сключен между Община Смолян - бенефициент и Министерство на Финансите  - Управляващ орган. Цялата отговорност за съдържанието 

на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите и 
информацията в Плик № 1 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане 
на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с 
прилагане на опростени правила, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в 
ключови компетенции по проект „По-компетентни и мотивирани служители на община 
Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, която 
обществена поръчка е открита с Решение № 29 от 30.12.2014 г., вписано заедно с одобреното 
с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 
поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2014-0013 
 

Днес, 15.04.2015 г. в 17:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 
административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 
изпълнение на заповед № 159/28.01.2015 г. на Кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Момчил Николов – секретар на община Смолян и ръководител на проекта 
ЧЛЕНОВЕ:   
Кристиян Николов – ст. юрисконсулт в дирекция ПНО и юрисконсулт на проекта 

 Надежда Фотева - Милева – мл. експерт в Дирекция ИРТМПП и технически сътрудник 
на проекта  
 
 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 10 
от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
 Комисията направи следните 
 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи - 8 /осем/. 
2. Участници, представили допълнително документи – 5 /пет/, както следва: „Техникъл 

Трейнинг България” ЕООД, ЕТ „Персонал Консулт-Ганчо Попов”, „ Евро-Алианс” ООД, 
„Евро тотал консулт” ООД и „Версо Травъл” ООД.  

3. Допълнително представените документи са постъпили в законово определения срок от 
5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на предходния протокол. 

4. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 
редовността на представените от участниците документи и информация в плик № 1 - „Документи 
за подбор” и изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи 
към проверка на съответствието на документите и информацията в плик № 1, включително 
допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

 
5. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ 

ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ В ПЛИК № 1 - „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, 
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ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ, И СЪОТВЕТСТВИЕТО С 
МИНИМАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ДОПУСТИМОСТ СА, КАКТО СЛЕДВА: 

 
5.1. В документите и информацията на участника „Рив Консулт 2013” ЕООД, 

съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или 
с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 
поръчка и т.8 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
5.2. В документите и информацията на участника „Техникъл Трейнинг България” 

ЕООД, съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за 
подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 
поръчка и т.8 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
5.3. От участника „Център за европейска сертификация” ЕООД не са представени 

всички изискуеми от възложителя документи и информация за подбор и са налице 
следните нередовности: 

Участникът не е представил документи, с които да удостовери обстоятелството, че 
експертът „Ръководител екип” – Мария Любенова Трифонова притежава стаж по специалността 
не по-малко от 5 (пет) години. Съгласно приложения към офертата списък на експерти 
предложения от участника експерт „Ръководител екип” – Мария Любенова Трифонова е 
завършила своето висше образование на 12.04.2010 г. по специалността „Икономика и 
организация на труда”, образователна степен „магистър”. Тоест към датата 27.01.2015 г. 
(крайният срок за подаване на офертите) предложеният експерт не притежава 5 (пет) години стаж 
по придобитата от него на 12.04.2010 г. специалност „Икономика и организация на труда”, тъй 
като съгласно изискванията на Възложителя за стаж по специалността се признава времето, през 
което съответният специалист е упражнявал трудова дейност, свързана с придобитата от същото 
лице и относима към поставените минимални изисквания образователна квалификация, което 
обстоятелство не отговаря на минималните изисквания към техническите възможности на 
участниците, закрепени в раздел III.2.3, т. 2.1, буква „б” от обявлението за обществената 
поръчка и т. 2.2.1, буква „б” от Раздел IІ: Специфични изисквания към участниците, 
неразделна част от документацията за участие. 

Участникът не е представил документи, с които да удостовери обстоятелството, че 
експертът „Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Димитър Борисов Пенков 
притежава диплома за завършено висше образование в областите „Хуманитарни науки“ съгласно 
ПМС № 125 от 24.06.2002 за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 
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професионалните направления или еквивалентна, образователна степен магистър или 
еквивалентна. Съгласно приложения към офертата списък на експерти предложения от участника 
експерт Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Димитър Борисов Пенков е завършил 
висше образование на 20.06.1974 г. по специалността „Икономическа кибернетика”, 
образователна степен „магистър”, професионална квалификация „Икономист – математик”. 
Притежаваната от предложения експерт диплома за висше образование е в професионално 
направление „Икономика”, което направление попада в областта на „Социалните, стопанските и 
правните науки”, а не в областта на „Хуманитарните науки” съгласно шифър 3 във връзка с 
шифър 2 от Приложението към ПМС № 125 от 24.06.2002 за утвърждаване класификатор на 
областите на висше образование и професионалните направления. Във връзка с горното 
предложеният експерт не притежава 5 (пет) години стаж по специалността, тъй като съгласно 
изискванията на Възложителя за стаж по специалността се признава времето, през което 
съответният специалист е упражнявал трудова дейност, свързана с придобитата от същото лице и 
относима към поставените минимални изисквания образователна квалификация. Посочените 
обстоятелства не отговарят на минималните изисквания към техническите възможности 
на участниците, закрепени в раздел III.2.3, т. 2.2, буква „а” и буква „б” от обявлението за 
обществената поръчка и т. 2.2.2, буква „а” и буква „б” от Раздел IІ: Специфични 
изисквания към участниците, неразделна част от документацията за участие. 

Участникът не е представил документи, с които да удостовери обстоятелството, че 
експертът „Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Боряна Димитрова Христова 
притежава диплома за завършено висше образование в областта „Социални, стопанските и 
правните науки“, професионално направление „Психология“, „Социални дейности“, 
„Администрация и управление“ съгласно ПМС № 125 от 24.06.2002 за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или 
еквивалентна, образователна степен магистър или еквивалентна. Съгласно приложения към 
офертата списък на експерти предложения от участника експерт Лектор „Обучение по ключови 
компетентности” – Боряна Димитрова Христова е завършила висше образование на 12.10.1998 г. 
по специалността „Икономика и организация на труда”, образователна степен „магистър”, 
професионална квалификация „Икономист”. Действително притежаваната от предложения 
експерт диплома за висше образование попада в областта на „Социалните, стопанските и 
правните науки”, но е в професионално направление „Икономика”, което направление е извън 
изискваните от Възложителя професионални направления „Психология“, „Социални дейности“, 
„Администрация и управление“ съгласно шифър 3 от Приложението към ПМС № 125 от 
24.06.2002 за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления. Във връзка с горното предложеният експерт не притежава 5 (пет) 
години стаж по специалността, тъй като съгласно изискванията на Възложителя за стаж по 
специалността се признава времето, през което съответният специалист е упражнявал трудова 
дейност, свързана с придобитата от същото лице и относима към поставените минимални 
изисквания образователна квалификация. Посочените обстоятелства не отговарят на 
минималните изисквания към техническите възможности на участниците, закрепени в 
раздел III.2.3, т. 2.3, буква „а” и буква „б” от обявлението за обществената поръчка и т. 
2.2.3, буква „а” и буква „б” от Раздел IІ: Специфични изисквания към участниците, 
неразделна част от документацията за участие. 

Участникът не е представил Декларация, че са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно 
приложение № 8. Действително в офертата е приложен образец на тази декларация, но същата не 
е подписана от представителя на участника, което обстоятелство не отговаря на минимално 
необходимото съдържание на офертата съгласно раздел III.2.1, т. 12 от обявлението за 
обществената поръчка и т. 8.12 от Раздел IІI: Указания за подготовка на офертата, 
неразделна част от документацията за участие. 
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5.4. В документите и информацията на участника ЕТ „Персонал Консулт-Ганчо 
Попов”, съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за 
подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 
поръчка и т.8 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
5.5. В документите и информацията на участника „Теза” ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 
изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 
поръчка и т.8 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
5.6. В документите и информацията на участника „Евро-Алианс” ООД, съдържащи 

се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 
изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 
поръчка и т.8 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
5.7. В документите и информацията на участника „Евро тотал консулт” ООД, 

съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или 
с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 
поръчка и т.8 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 
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5.8. От участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД не са представени всички 
изискуеми от възложителя документи и информация за подбор и са налице следните 
нередовности: 

Участникът не е представил документи, с които да удостовери обстоятелството, че 
предложеният експерт „Ръководител екип” – Стоян Димов Витанов е участвал като 
ръководител/координатор при организирането, управлението и изпълнението на минимум 1 
/една/ осъществена услуга, свързана с провеждането на обучение, семинар, конференция или 
друго подобно публично събитие. Съгласно приложения към офертата списък на експерти 
предложения от участника експерт „Ръководител екип” – Стоян Димов Витанов е участвал в 
управлението на дейностите на компанията, реализиране на кампании по информация и 
публичност, организиране на пресконференции, предпечатна подготовка и печат на 
информационни материали. Аналогично описание относно специфичния опит на предложения 
експерт се съдържа и в приложената към офертата автобиография на експерта. Това описание 
относно специфичния опит на предложения експерт е твърде общо и бланкетно и без посочване 
на данни за предмета, вида, дата, основанието, получателя на услугата/дейността, изпълнени от 
експерта и качеството, в което е изпълнил съответния ангажимент не става ясно дали 
предложеният експерт е участвал като ръководител/координатор при организирането, 
управлението и изпълнението на минимум 1 /една/ осъществена услуга, свързана с провеждането 
на обучение, семинар, конференция или друго подобно публично събитие, което обстоятелство 
не отговаря на минималните изисквания към техническите възможности на участниците, 
закрепени в раздел III.2.3, т. 2.1, буква „в” от обявлението за обществената поръчка и т. 
2.2.1, буква „в” от Раздел IІ: Специфични изисквания към участниците, неразделна част от 
документацията за участие. 

Участникът не е представил документи, с които да удостовери обстоятелството, че 
предложеният експерт „Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Дафина Яворова 
Костадинова е участвала като преподавател при изпълнението на минимум 2 /две/ обучения за 
възрастни или еквивалентни услуги. Съгласно приложения към офертата списък на експерти 
предложения от участника експерт „Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Дафина 
Яворова Костадинова притежава преподавателски и научно-изследователски опит. Аналогично 
описание относно специфичния опит на предложения експерт се съдържа и в приложената към 
офертата автобиография на експерта. Това описание относно специфичния опит на предложения 
експерт е твърде общо и бланкетно и без посочване на данни за предмета, вида, дата, 
основанието, получателя на услугата/дейността, изпълнени от експерта и качеството, в което е 
изпълнил съответния ангажимент не става ясно дали предложеният експерт е участвал като 
преподавател при изпълнението на минимум 2 /две/ обучения за възрастни или еквивалентни 
услуги, което обстоятелство не отговаря на минималните изисквания към техническите 
възможности на участниците, закрепени в раздел III.2.3, т. 2.2, буква „в” от обявлението за 
обществената поръчка и т. 2.2.2, буква „в” от Раздел IІ: Специфични изисквания към 
участниците, неразделна част от документацията за участие. 

Участникът не е представил документи, с които да удостовери обстоятелството, че 
предложеният експерт „Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Емил Ангелов 
Маджаров е участвал като преподавател при изпълнението на минимум 2 /две/ обучения за 
възрастни или еквивалентни услуги. Съгласно приложения към офертата списък на експерти 
предложения от участника експерт „Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Емил 
Ангелов Маджаров притежава преподавателски и изследователски опит. Аналогично описание 
относно специфичния опит на предложения експерт се съдържа и в приложената към офертата 
автобиография на експерта. Това описание относно специфичния опит на предложения експерт е 
твърде общо и бланкетно и без посочване на данни за предмета, вида, дата, основанието, 
получателя на услугата/дейността, изпълнени от експерта и качеството, в което е изпълнил 
съответния ангажимент не става ясно дали предложеният експерт е участвал като преподавател 
при изпълнението на минимум 2 /две/ обучения за възрастни или еквивалентни услуги, което 
обстоятелство не отговаря на минималните изисквания към техническите възможности на 
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участниците, закрепени в раздел III.2.3, т. 2.3, буква „в” от обявлението за обществената 
поръчка и т. 2.2.3, буква „в” от Раздел IІ: Специфични изисквания към участниците, 
неразделна част от документацията за участие. 

Участникът не е представил документ за гаранция за участие в размер на 999 лв. 
(деветстотин деветдесет и девет лева) - заверено от участника копие от документа за внесена 
гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, което обстоятелство 
не отговаря на минимално необходимото съдържание на офертата съгласно раздел III.2.1, 
т.7 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.7 от Раздел IІI: Указания за подготовка 
на офертата, неразделна част от документацията за участие. 

 
5.9. В документите и информацията на участника „Нов български университет”, 

съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или 
с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 
поръчка и т.8 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
5.10. В документите и информацията на участника ГД „Ефективно обучение – 

Смолян”, съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за 
подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 
поръчка и т.8 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
5.11. От участника „Зона Сървис” ЕООД не са представени всички изискуеми от 

възложителя документи и информация за подбор и са налице следните нередовности: 
Участникът не е представил документи, с които да удостовери обстоятелството, че 

експертът „Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Светослава Любенова Яновска 
притежава диплома за завършено висше образование в областите „Хуманитарни науки“ съгласно 
ПМС № 125 от 24.06.2002 за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления или еквивалентна, образователна степен магистър или 
еквивалентна. Съгласно приложените към офертата списък на експерти и копие от диплома за 
завършено висше образование предложения от участника експерт Лектор „Обучение по ключови 
компетентности” – Светослава Любенова Яновска е завършила висше образование на 14.11.1979 
г. по специалността „Педагогика”, образователна степен „магистър”, професионална 
квалификация „Педагог”. Притежаваната от предложения експерт диплома за висше образование 
е в професионално направление „Педагогика”, което направление попада в областта на 
„Педагогическите науки”, а не в областта на „Хуманитарните науки” съгласно шифър 1 във 
връзка с шифър 2 от Приложението към ПМС № 125 от 24.06.2002 за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Във връзка с 
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горното предложеният експерт не притежава 5 (пет) години стаж по специалността, тъй като 
съгласно изискванията на Възложителя за стаж по специалността се признава времето, през което 
съответният специалист е упражнявал трудова дейност, свързана с придобитата от същото лице и 
относима към поставените минимални изисквания образователна квалификация. Посочените 
обстоятелства не отговарят на минималните изисквания към техническите възможности 
на участниците, закрепени в раздел III.2.3, т. 2.2, буква „а” и буква „б” от обявлението за 
обществената поръчка и т. 2.2.2, буква „а” и буква „б” от Раздел IІ: Специфични 
изисквания към участниците, неразделна част от документацията за участие. 

Участникът не е представил документи, с които да удостовери обстоятелството, че 
експертът „Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Нели Радославова Кадиева 
притежава диплома за завършено висше образование в областта „Социални, стопанските и 
правните науки“, професионално направление „Психология“, „Социални дейности“, 
„Администрация и управление“ съгласно ПМС № 125 от 24.06.2002 за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или 
еквивалентна, образователна степен магистър или еквивалентна. Съгласно приложените към 
офертата списък на експерти и копие от диплома за завършено висше образование предложения 
от участника експерт Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Нели Радославова 
Кадиева е завършила висше образование на 21.06.1991 г. по специалността „Социално-
икономическа информация”, образователна степен „магистър”, професионална квалификация 
„Икономист по социално-икономическа информация”. Действително притежаваната от 
предложения експерт диплома за висше образование попада в областта на „Социалните, 
стопанските и правните науки”, но е в професионално направление „Икономика”, което 
направление е извън изискваните от Възложителя професионални направления „Психология“, 
„Социални дейности“, „Администрация и управление“ съгласно шифър 3 от Приложението към 
ПМС № 125 от 24.06.2002 за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления. Извода относно обстоятелството, че придобитата от експерта 
специалност  „Социално-икономическа информация” попада в професионално направление 
„Икономика” съгласно шифър 3 от Приложението към ПМС № 125 от 24.06.2002 за 
утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионалните направления 
се потвърждава и от представеното от участника приложение към дипломата за висше 
образование на експерта, от което приложение е видно, че основните знания, които се 
придобиват по специалността „Социално-икономическа информация” са в областите висша 
математика, икономика, финанси, счетоводство, статистика. Във връзка с горното предложеният 
експерт не притежава 5 (пет) години стаж по специалността, тъй като съгласно изискванията на 
Възложителя за стаж по специалността се признава времето, през което съответният специалист 
е упражнявал трудова дейност, свързана с придобитата от същото лице и относима към 
поставените минимални изисквания образователна квалификация. Посочените обстоятелства 
не отговарят на минималните изисквания към техническите възможности на участниците, 
закрепени в раздел III.2.3, т. 2.3, буква „а” и буква „б” от обявлението за обществената 
поръчка и т. 2.2.3, буква „а” и буква „б” от Раздел IІ: Специфични изисквания към 
участниците, неразделна част от документацията за участие. 

 
5.12. От участника „Версо Травъл” ООД не са представени всички изискуеми от 

възложителя документи и информация за подбор и са налице следните нередовности: 
Участникът не е представил документи, с които да удостовери обстоятелството, че 

експертът „Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Младен Владимиров Владимиров 
притежава 5 (пет) години стаж по специалността, тъй като съгласно изискванията на 
Възложителя за стаж по специалността се признава времето, през което съответният специалист 
е упражнявал трудова дейност, свързана с придобитата от същото лице и относима към 
поставените минимални изисквания образователна квалификация. С допълнително 
представените документи участникът е удостоверил, че експертът „Лектор „Обучение по 
ключови компетентности” – Младен Владимиров Владимиров притежава диплома за завършено 
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висше образование в областта „Социални, стопанските и правните науки“, професионално 
направление „Психология“ съгласно ПМС № 125 от 24.06.2002 за утвърждаване класификатор на 
областите на висше образование и професионалните направления, образователна степен 
магистър. Според допълнително представения списък на експерти, които участникът ще използва 
за изпълнение на поръчката лицето Младен Владимиров Владимиров е завършил висше 
образование на 11.04.2013 г. по специалността „Психология”, образователна степен „магистър”. 
Тоест към датата 27.01.2015 г. (крайният срок за подаване на офертите) и към настоящата дата 
15.04.2015 г. предложеният експерт не притежава 5 (пет) години стаж по придобитата от него на 
11.04.2013 г. специалност „Психология”, тъй като съгласно изискванията на Възложителя за стаж 
по специалността се признава времето, през което съответният специалист е упражнявал трудова 
дейност, свързана с придобитата от същото лице и относима към поставените минимални 
изисквания образователна квалификация. Наличният стаж отпреди 11.04.2013 г. е свързан с 
придобитото от експерта през 2008 г. висше образование по специалността „Специална 
педагогика”, която специалност попада в областта на „Педагогическите науки” и не е относима 
към поставените изисквания от Възложителя за образователна квалификация, тъй като не попада 
в областта на висше образование „Социални, стопанските и правните науки“, професионално 
направление „Психология“, „Социални дейности“, „Администрация и управление“ съгласно 
шифър 3 във връзка с шифър 1 от Приложението към ПМС № 125 от 24.06.2002 за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Посоченото 
обстоятелство не отговарят на минималните изисквания към техническите възможности 
на участниците, закрепени в раздел III.2.3, т. 2.3, буква „б” от обявлението за обществената 
поръчка и т. 2.2.3, буква „б” от Раздел IІ: Специфични изисквания към участниците, 
неразделна част от документацията за участие. 

 Участникът не е представил документи, с които да удостовери обстоятелството, че 
алтернативно предложения експерт „Лектор „Обучение по ключови компетентности” – Добрин 
Петров Падалски притежава диплома за завършено висше образование в областта „Социални, 
стопанските и правните науки“, професионално направление „Психология“, „Социални 
дейности“, „Администрация и управление“ съгласно ПМС № 125 от 24.06.2002 за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или 
еквивалентна, образователна степен магистър или еквивалентна. Съгласно приложения към 
офертата списък на експерти алтернативно предложения от участника експерт Лектор „Обучение 
по ключови компетентности” – Добрин Петров Падалски е завършил висше образование на 
27.11.2002 г. по специалността „Статистика и иконометрия”, образователна степен „магистър”, 
професионална квалификация „Икономист”. Действително притежаваната от предложения 
експерт диплома за висше образование попада в областта на „Социалните, стопанските и 
правните науки”, но е в професионално направление „Икономика”, което направление е извън 
изискваните от Възложителя професионални направления „Психология“, „Социални дейности“, 
„Администрация и управление“ съгласно шифър 3 от Приложението към ПМС № 125 от 
24.06.2002 за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления. Във връзка с горното алтернативно предложеният експерт не 
притежава 5 (пет) години стаж по специалността, тъй като съгласно изискванията на 
Възложителя за стаж по специалността се признава времето, през което съответният специалист 
е упражнявал трудова дейност, свързана с придобитата от същото лице и относима към 
поставените минимални изисквания образователна квалификация. Посочените обстоятелства 
не отговарят на минималните изисквания към техническите възможности на участниците, 
закрепени в раздел III.2.3, т. 2.3, буква „а” и буква „б” от обявлението за обществената 
поръчка и т. 2.2.3, буква „а” и буква „б” от Раздел IІ: Специфични изисквания към 
участниците, неразделна част от документацията за участие. 
 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации комисията 
единодушно и без особено мнение на членове от комисията 

 



Този документ е създаден в рамките на проект  „По-компетентни и мотивирани служители на Община Смолян”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България, Договор за безвъзмездна финансова помощ № M13-22-153/20.08.2014 
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на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Р Е Ш И: 
 
 

І. Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение 
на поръчката” следните участници: 

 
1. „Рив Консулт 2013” ЕООД 
2. „Техникъл Трейнинг България” ЕООД 
3. ЕТ „Персонал Консулт-Ганчо Попов” 
4. „Теза” ЕООД 
5. „Евро-Алианс” ООД 
6. „Евро тотал консулт” ООД 
7. „Нов български университет” 
8.  ГД „Ефективно обучение – Смолян 
 
ІІ. Въз основа на подробно изложени в настоящия протокол мотиви предлага за 

отстраняване следните участници: 
 
1. „Център за европейска сертификация” ЕООД 
2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД 
3. „ Зона Сървис” ЕООД 
4. „Версо Травъл” ООД 
 
Настоящият протокол е технически съставен на 16.04.2015 г. 
 

Председател: 
Момчил Николов 

 
/....................................../ 

Членове: 
Кристиян Николов  

 
/…….................../ 

                  Надежда Фотева - Милева 
 

/................................../ 
 


