
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. 
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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите в 
Плик № 2 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, 17.04.2015 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, 
изр. 2 от ЗОП. 
  

1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на участниците 
и съответствието на документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор и 
минималните технически изисквания за допустимост комисията пристъпи към разглеждане на 
документите в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”  на допуснатите участници 
„Рив Консулт 2013” ЕООД, „Техникъл Трейнинг България” ЕООД, ЕТ „Персонал 
Консулт-Ганчо Попов”, „ Теза” ЕООД, „Евро-Алианс” ООД, „Евро тотал консулт” ООД, 
„Нов български университет” и ГД „Ефективно обучение – Смолян” и проверка на 
съответствието на документите в плик № 2 с изискванията за подбор. 

 
1.1. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА”, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „Рив Консулт 2013” ЕООД Е, КАКТО 
СЛЕДВА: 
� Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, включващо: 

• Обхват на дейностите по предложението. 
• Срок за изпълнение на обществената поръчка. 
• Фирмен профил и мисия. 
• Описание на техническото и ресурсното обезпечение. 
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• Екип за изпълнение на поръчката. 
• Механизъм за вътрешен контрол. 
• План-график за изпълнение на дейностите. 
• Методология за провеждане на обученията, включваща следните описания: 

o Идентифициране на приложимата нормативна уредба при изпълнение на 
поръчката. 

o Методи и дейности при изпълнение на задачите. 
o Цели на обученията. 
o Общо представяне на учебната програма. 
o Методи за провеждане на обученията. 
o Знания, умения и компетенции, които обучаемите ще придобият. 
o Съдържателни изисквания към обучителните модули. 

• Концепция за оценка на ефекта от обученията. 
• Организация и методология за изпълнение на дейностите. 
• Методика за изпълнение на дейностите за всяко обучение. 
• Цялостен подход и методология по всяко от обученията, включващи следните 

описания: 
o Методология. 
o Подход за организация на обученията. 
o Подход към подготовка на учебни материали. 
o Очаквани разултати от организирането на обучението. 
o Параметри на обучението. 
o Примерни учебни планове за всяко обучение, включващи следните описания: 

� Предложения на участника за конкретизиране и развиване на темата на 
обучението в отделни подтеми/аспекти/въпроси. 

� Предлагани методи на обучение, като лекции с презентации, визуализиращи 
средства, модерационна дъска, групуви дискусии, работа в малки групи, 
праксиси. 

�  Посочване на общия брой необходими часове за всяко от обученията, както 
и разпределението им по часове теория и практика. 

• Описание на етапите по изпълнението на поръчката. 
• Мерки за управление на риска, включващи следните описания: 

o Описание на рисковете, идентифицирани от Изпълнителя с посочване на формите 
на проявление, вероятност за възникване, степен на влияние, дейности за 
мониторинг, дейности за контрол и мерки за предотвратяване и преодоляване. 

• Декларация за конфиденциалност на офертата. 
 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Управление на риска“: 2 
/словом два/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Тактики за ефективна 
комуникация”: 2 /словом два/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Новаторство и бизнес 
ориентирано управление“: 2 /словом два/ календарни дни, считани от момента на 
получаване от нас на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Публично и медийно 
представяне”: 2 /словом два/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 
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• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“: 2 
/словом два/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 
групи”: 2 /словом два/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на 
заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 
 
1.2. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА”, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „Техникъл Трейнинг България” ЕООД 
Е, КАКТО СЛЕДВА: 
� Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, включващо: 

• Кратко представяне на участника. 
• Мотивировка. 
• Очаквани ползи и резултати от изпълнението на поръчката. 
• План за организацията на работата. 
• Методология за изпълнение на поръчката, включваща следните описания: 

o Цел. 
o Целеви групи. 
o Стратегия. 
o Права и отговорности на членовете на екипа. 

• Програма на всяко обучение, включваща следните описания: 
o Предложения на участника за конкретизиране и развиване на темата на обучението 

в отделни подтеми/аспекти/въпроси. 
o Предлагани методи на обучение, като ролеви игри, дискусии, казуси.  
o Посочване на общия брой необходими часове за всяко от обученията, както и 

разпределението им по часове теория и практика. 
• Управление на риска, включващо следните описания: 

o Описание на рисковете, идентифицирани от Изпълнителя с посочени мерки за 
предотвратяване и преодоляване. 

• Предложения за градове и хотели, в които да се проведат обученията. 
• Примерен план-график. 
 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Управление на риска“: 5 
/словом пет/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Тактики за ефективна 
комуникация”: 5 /словом пет/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Новаторство и бизнес 
ориентирано управление“: 5 /словом пет/ календарни дни, считани от момента на 
получаване от нас на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Публично и медийно 
представяне”: 5 /словом пет/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“: 5 
/словом пет/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 
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• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 
групи”: 5 /словом пет/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на 
заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 
 
1.3. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА”, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА ЕТ „Персонал Консулт-Ганчо Попов” 
Е, КАКТО СЛЕДВА: 
� Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, включващо: 

• Описание на предмета на поръчката. Дейности и цели. 
• Предлагани стратегия, методология и подход за изпълнение на поръчката. 
• Методи за управление на дейностите по предоставяне на услугите по настоящата 

обществена поръчка след сключване на договор за възлагане. 
• Разпределение на човешкия и технически ресурс. 
• Организационни етапи и разпределение на дейностите. 
• Програма на всяко обучение, включваща следните описания: 

o Предложения на участника за конкретизиране и развиване на темата на обучението 
в отделни подтеми/аспекти/въпроси. 

o Предлагани методи на обучение, като лекции, дискусии, игри, симулации, казуси.  
o Посочване на общия брой необходими часове за всяко от обученията, както и 

разпределението им по часове теория и практика. 
o Концепция за оценка на ефекта на обучението. 

• Предлагани методи, подходи и стилове за обучение на възрастни. 
• Организация на работата за всяко обучение по проекта, включваща следните описания: 

o Стъпки, техники и отговорности на екипа. 
o Ресурси за осъществяване. 
o Комуникация и информационни потоци. 

• Мерки за контрол върху качеството на обучението. 
• Стратегия за управление на риска, включваща следните описания: 

o Идентифициране на рисковете. 
o Количествен и качествен анализ на рисковете. 
o Определяне и внедряване на контролните дейности на рисковете. 
o Мониторинг и проследяване на процеса по управлението на риска. 
o Документиране. 
o Описание на рисковете, идентифицирани от Възложителя с посочени мерки за 

предотвратяване и преодоляване, мониторниг на риска и контрол върху 
изпълнение на предложените мерки. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Управление на риска“: 1 
/словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Тактики за ефективна 
комуникация”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Новаторство и бизнес 
ориентирано управление“: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на 
получаване от нас на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Публично и медийно 
представяне”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 
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• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“: 1 
/словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 
групи”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на 
заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 
 
1.4. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА”, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „Теза” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 
� Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, включващо: 

• Дейности и цели за изпълнение на поръчката. 
• Организация и логистика за изпълнение на дейностите по проекта. 
• Изисквания, на които Изпълнителят ще отговори при изпълнение на поръчката. 
• Логитика и срокове, съдържащо следните описания: 

o Местоизпълнение. 
o Срок на изпълнение. 
o Индикативен времеви график, определящ общата рамка за изпълнение на 

дейностите. 
• Програма на всяко обучение, включваща следните описания: 

o Предложения на участника за конкретизиране и развиване на темата на обучението 
в отделни подтеми/аспекти/въпроси. 

o Предлагани методи на обучение, като лекции, групови дискусии, решаване на 
казуси, ролеви игри.  

o Посочване на общия брой необходими часове за всяко от обученията, както и 
разпределението им по часове теория и практика. 

• Методи за изпълнение на поръчката, включващи следните описания: 
o Методи на обучение. 
o Методи за оценка на обучението. 
o Методи за управление и контрол. 

• Стратегия за управление на риска, включваща следните описания: 
o Описание на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове. 
o Описание на рисковете, идентифицирани от Възложителя с посочени мерки за 

предотвратяване и преодоляване. 
o Описание на рисковете, идентифицирани от Изпълнителя с посочени мерки за 

предотвратяване и преодоляване. 
o Процедура за управление на рисковете със следното съдържание: 

� Идентифициране на рисковете. 
� Оценка на рисковете. 
� Избор на мерки за въздействие върху рисковете. 
� План за третиране на рисковете. 

• Профил на участника. 
 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Управление на риска“: 1 
/словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Тактики за ефективна 
комуникация”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 



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. 
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• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Новаторство и бизнес 
ориентирано управление“: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на 
получаване от нас на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Публично и медийно 
представяне”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“: 1 
/словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 
групи”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на 
заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

 
1.5. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА”, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „Евро-Алианс” ООД Е, КАКТО 
СЛЕДВА: 
� Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, включващо: 

• Организация и методология за изпълнение на поръчката, включващи описание на 
последователността на действията при организацията на всяко от обученията. 

• Мерки за контрол върху качеството на изпълнение на всички обучения. 
• Обосновка на подхода за организацията на обученията. 
• Обосновка на подхода за изпълнението на обучението. 
• Организационна структура и екип за изпълнение – разпределение на дейностите между 

членовете на екипа за изпълнение на поръчката. 
• Изпълнение на изисквания за информиране и публичност. 
• Програма на всяко обучение, включваща следните описания: 

o Предложения на участника за конкретизиране и развиване на темата на обучението 
в отделни подтеми/аспекти/въпроси. 

o Предлагани методи на обучение, като мултимедийни лекции, групови дискусии, 
решаване на казуси, ролеви игри, симулации.  

o Посочване на общия брой необходими часове за всяко от обученията, както и 
разпределението им по часове теория и практика. 

o Кратко представяне на курса 
o Цели. 
o Целева група. 
o Очаквани резултати. 
o Материали и средства осигуряващи обучението. 
o Методи на преподаване. 

• Обосновка на обучителните техники за провеждане на обучението. 
• Анализ и оценка на всяко проведено обучение. 

• Стратегия за управление на риска, включваща следните описания: 
o Описание на рисковете, идентифицирани от Възложителя с посочени мерки за 

предотвратяване и преодоляване. 
 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Управление на риска“: 1 
/словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 



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. 
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• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Тактики за ефективна 
комуникация”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Новаторство и бизнес 
ориентирано управление“: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на 
получаване от нас на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Публично и медийно 
представяне”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“: 1 
/словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 
групи”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на 
заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 
 
1.6. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА”, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „Евро тотал консулт” ООД Е, КАКТО 
СЛЕДВА: 
� Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, включващо: 

• Организация и методология за изпълнение на поръчката, включваща следните 
описания: 

o Подход и организация при обучителните дейности, включващи следните 
описания: 

� Методология при груповите обучения, включваща представяне на използваните 
в различните обучения интерактивни методи, описание на основния начин на 
преподаване на обучителите, описание на принципите на организация на 
обучителния процес при груповите обучения, примерни учебни планове за 
двудневни и тридневни семинари. 

o Описание на обучителните материали. 
o Организация при изпълнението на логистичните услуги, включваща описание на: 

� Подхода при избора на транспорт. 
� Подхода при избор на хотел и настаняване на участниците. 
� Подхода при избор на зала. 
� Подхода при избор на меню за изхранване и кафе-паузи. 
� Подхода при избор на техническо оборудване. 
o Описание на методите при изпълнението на логистичната услуга, включващо 

примерно описание на логистичната организация за едно обучение и примерен 
логистичен план. 

o Описание на техническия ресурс на участника. 
o Описание на човешкия ресурс на участника. 
o Процедури и мерки за мониторинг и контрол на дейностите.  

• Учебни програми за обученията, включващи следните описания: 
o Предложения на участника за конкретизиране и развиване на темата на обучението 

в отделни подтеми/аспекти/въпроси. 
o Предлагани методи на обучение, като презентации, обяснения, казуси, упражнения, 

тестове, симулации, ролеви игри. 
o Посочване на общия брой необходими часове за всяко от обученията, както и 

разпределението им по часове теория и практика. 
• Стратегия за управление на риска, включваща следните описания: 

o Подход при управлението на риска. 



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. 
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o Определяне на методика за определяне на риска. 
o Мониторинг на риска. 
o Контрол на риска. 
o Дефиниране на ролите и отговорностите сред екипа относно управлението на 

риска. 
o Техника за оценка на риска. 
o Установяване на прагове на риска. 
o Описание на рисковете, идентифицирани от Възложителя с посочени мерки за 

предотвратяване и минимизиране. 
 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Управление на риска“: 2 
/словом два/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Тактики за ефективна 
комуникация”: 2 /словом два/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Новаторство и бизнес 
ориентирано управление“: 2 /словом два/ календарни дни, считани от момента на 
получаване от нас на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Публично и медийно 
представяне”: 2 /словом два/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“: 2 
/словом два/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 
групи”: 2 /словом два/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на 
заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

 
1.7. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА”, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „Нов български университет” Е, 
КАКТО СЛЕДВА: 
� Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, включващо: 

• Представяне на участника. 
• Организация и методология за изпълнение на поръчката, включваща следните 

описания: 
o Взаимодействие с Възложителя при изпълнението на предмета на поръчката. 
o График на дейностите по подготовка, организация, провеждане и отчитане на 

обученията. 
o Последователност на организирането на обученията. 
o Програма – примерно разпределение на часовете и почивките за двудневно и 

тридневно обучение. 
o Описание на подхода и последователността на организиране на обученията, 

описание на методологията на обучение, формата на обучение, модули, 
съобразено с основните цели, описани в документацията. 

o Методи на обучение, аргументация; учебни материали. 
• Програма на обученията, включваща следните описания: 

o Предложения на участника за конкретизиране и развиване на темата на обучението 
в отделни подтеми/аспекти/въпроси. 



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. 
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o Предлагани методи на обучение, като презентации, дискусии, видеофилми, 
демонстрации, симулации, ролеви игри, групова работа. 

o Посочване на общия брой необходими часове за всяко от обученията, както и 
разпределението им по часове теория и практика. 

• Стратегия за управление на риска, включваща следните описания: 
o Основните стъпки, включени в процеса на на управление на риска. 
o Описание на рисковете, идентифицирани от Възложителя, придружено с анализ, 

форми на проявление, вероятност за възникване и степен на въздействие, посочени 
мерки, дейности за мониторинг и контрол. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Управление на риска“: 1 
/словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Тактики за ефективна 
комуникация”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Новаторство и бизнес 
ориентирано управление“: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на 
получаване от нас на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Публично и медийно 
представяне”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“: 1 
/словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 
групи”: 1 /словом един/ календарен ден, считан от момента на получаване от нас на 
заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

 
1.8. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА”, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА ГД „Ефективно обучение – Смолян” Е, 
КАКТО СЛЕДВА: 
� Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, включващо: 

• Представяне на участника и посочване за конфиденциалност на офертата. 
• Концепция за изпълнение, включваща следните описания: 

o Описание на фазите по време на управление на дейностите по договора. 
o Описание на дейностите, които следва да се изпълнят през всяка фаза. 
o Описание на постигнатите резултати през всяка фаза. 

• Методология за изготвянето на учебната програма и материали, включваща следните 
описания: 
o Описание на ключовите етапи,  през които преминават разработките на учебните 

програми и материали. 
o Програма на всяко обучение, включваща следните описания: 
o Предложения на участника за конкретизиране и развиване на темата на обучението 

в отделни подтеми/аспекти/въпроси. 
o Предлагани методи на обучение, като теоретични лекции, практически примери, 

дискусии, обсъждане на казуси, ролеви игри, работа в малки групи. 
o Посочване на общия брой необходими часове за всяко от обученията, както и 

разпределението им по часове теория и практика. 



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. 
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• Методология за изпълнение на дейностите по организация и провеждане на обучения, 
включваща следните описания: 

o Описание на услугите, които Изпълнителят ще предостави. 
o Описание на дейностите по предварителната организация. 
o Описание на дейностите в периода на обученията. 
o Примерна организация на двудневно обучение с продължителност от 12 учебни 

часа. 
o Примерна организация на тридневно обучение с продължителност от 18 учебни 

часа. 
o Примерно съдържание на присъствен списък за двудневно обучение. 
o Описание на логистичната обезпеченост при провеждане на обученията, 

включващо следното: 
� Описание на транспортното средство. 
� Конкретно предложени места за настаняване. 
� Примерни обедни менюта. 
� Примерни вечерни менюта. 
� Описание на параметри и характеристики на учебните зали, в които ще се 

провеждат обученията. 
o Методи за оценка на обученията. 
o Отчетност на проведените обучения – план за документиране на всяко обучение. 

• Продукти и очаквани разултати. 
• Мерки за спазване на изискванията за информация и публичност. 
• Управление на договора, вътрешен контрол и организационна структура, включващо 

следните описания: 
o Офис на управление. 
o Система за наблюдение на изпълнението на дейностите. 
o Подкрепящи управлението на договора дейности. 
o Екип за изпълнение на договора. 
o Вътреекипна координация. 
o Начин на комуникация и взаимодействие с Възложителя. 
o Сътрудничество между екипите на Възложителя и Изпълнителя. 
o Разпределение на ресурсите по задачи. 

• План-график за изпълнение на дейностите. 
• Мерки за управление на риска, включващи следните описания: 

o Диаграма за проследяване на процесите по управление на риска. 
o Методи за идентификация на риска. 
o Анализ на риска, наблюдение, контрол, реакции и отчитане. 
o Описание на рисковете, идентифицирани от Възложителя с посочени мерки за 

управление на риска, дейности за мониторинг и контрол на риска. 
 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Управление на риска“: 3 
/словом три/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Тактики за ефективна 
комуникация”: 3 /словом три/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Новаторство и бизнес 
ориентирано управление“: 3 /словом три/ календарни дни, считани от момента на 
получаване от нас на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 



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. 
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• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Публично и медийно 
представяне”: 3 /словом три/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас 
на заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“: 3 
/словом три/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на заявка-
уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

• Срок за подготовка и организиране на обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 
групи”: 3 /словом три/ календарни дни, считани от момента на получаване от нас на 
заявка-уведомление от възложителя за провеждане на обучението. 

 
 
2. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ ДОПУСНАТИТЕ 

УЧАСТНИЦИ ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА”, И СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ СА, 
КАКТО СЛЕДВА: 

 
2.1. „Рив Консулт 2013” ЕООД 
 
От участника „Рив Консулт 2013” ЕООД са представени всички изискуеми от 

възложителя документи в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 
съгласно т. 15-16 от раздел ІІІ.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.15-8.16 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. 

 
2.2. „Техникъл Трейнинг България” ЕООД 
 
От участника „Техникъл Трейнинг България” ЕООД са представени всички 

изискуеми от възложителя документи в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 
поръчката”, съгласно т. 15-16 от раздел ІІІ.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т. 
8.15-8.16 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. 

 
2.3. ЕТ „Персонал Консулт-Ганчо Попов” 
 
От участника ЕТ „Персонал Консулт-Ганчо Попов” са представени всички 

изискуеми от възложителя документи в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 
поръчката”, съгласно т. 15-16 от раздел ІІІ.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т. 
8.15-8.16 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. 

 
2.4. „Теза” ЕООД 
 
От участника „Теза” ЕООД са представени всички изискуеми от възложителя 

документи в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, съгласно т. 15-16 от 
раздел ІІІ.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.15-8.16 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. 



Този документ е създаден в рамките на проект  „По-компетентни и мотивирани служители на Община Смолян”, който се осъществява с 
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Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България, Договор за безвъзмездна финансова помощ № M13-22-153/20.08.2014 
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2.5. „Евро-Алианс” ООД 
 
От участника „Евро-Алианс” ООД са представени всички изискуеми от 

възложителя документи в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 
съгласно т. 15-16 от раздел ІІІ.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.15-8.16 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. 

 
2.6. „Евро тотал консулт” ООД  
 
От участника „Евро тотал консулт” ООД са представени всички изискуеми от 

възложителя документи в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 
съгласно т. 15-16 от раздел ІІІ.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.15-8.16 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. 

 
2.7. „Нов български университет” 
 
От участника „Нов български университет” са представени всички изискуеми от 

възложителя документи в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 
съгласно т. 15-16 от раздел ІІІ.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.15-8.16 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. 

 
2.8. ГД „Ефективно обучение – Смолян” 
 
От участника ГД „Ефективно обучение – Смолян” са представени всички изискуеми 

от възложителя документи в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 
съгласно т. 15-16 от раздел ІІІ.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.15-8.16 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. 

 
Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, комисията 

единодушно  

Р Е Ш И: 
 

І. В съответствие с разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска 
до оценка по показателите Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Управление 
на риска“ (О2), Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „ Тактики за ефективна 
комуникация” (О3), Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Новаторство и 
бизнес ориентирано управление“ (О4), Срок за подготовка и организиране на обучение на тема 
„ Публично и медийно представяне” (О5), Срок за подготовка и организиране на обучение на 
тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна 
принадлежност и идентификация“ (О6), Срок за подготовка и организиране на обучение на 
тема „ Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) и Техническо предложение за изпълнение 
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на поръчката (О8) съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 
оценка на офертите 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” 

 
Настоящият протокол е технически съставен на 23.04.2015 г. 

 

Председател: 
Момчил Николов 

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

Членове: 
Кристиян Николов  

 
/…….................../ 

                  Надежда Фотева - Милева 
 

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


