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ПРОТОКОЛ № 7 

 

за отваряне на пликовете с предлагана цена, оценка и класиране на офертите, 
представени 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, 02.06.2015 г. в 09:00 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 и следващите от ЗОП за отваряне и разглеждане на плика с предлаганата цена, 
оценяване и класиране на офертите на допуснатите участници, подадени в процедурата. 

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 
1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП участниците бяха 

уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения не 
по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти 
чрез публикуване на съобщение в профила на купувача. 
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2. При отварянето на офертите не присъстваха участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване или други лица. 

3. След като в изпълнение на разпоредбите на чл. 37, ал.3 и чл.69а, ал. 2 от ЗОП 
е извършила 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 на поръчката (О8), включващо 
подпоказателите Подход на участника за изпълнение на обществената 
поръчка (О8.1) и Управление на риска (О8.2) съгласно утвърдената от 
възложителя методика на определяне на комплексна оценка на офертите, 
комисията обяви гласно протоколните си решения от предходните заседания 
и пристъпи към отварянето на плик № 3 с предлагана цена на допуснатите 
участници. 

 
3.1. УСТАНОВИ СЕ, ЧЕ ПЛИК № 3 НА „Рив Консулт 2013” ЕООД Е СЪС 

СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: 
• Ценово предложение, изготвено по образец съгласно Приложение № 3. 
 
 ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:  
 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 97 000.00 
лева /словом деветдесет и седем хиляди лева/ без ДДС, която цена е формирана въз 
основа на следните оферирани стойности по видове дейности:  

№ по 
ред 

Вид дейност Цена в лева без ДДС 

 
1. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Управление на риска“. 

 
9 500.00 

 
2. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Тактики за ефективна 

комуникация”. 

 
24 500.00 

 
3. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Новаторство и бизнес 

ориентирано управление“. 

 
12 000.00 

 
4. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Публично и медийно 

представяне”. 

 
9 500.00 

 
5. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна 

 
24 500.00 
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принадлежност и идентификация“. 
 

6. 
Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 

групи”. 

 
17 000.00 

 
3.2. УСТАНОВИ СЕ, ЧЕ ПЛИК № 3 НА „Техникъл Трейнинг България” 

ЕООД Е СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: 
• Ценово предложение, изготвено по образец съгласно Приложение № 3. 
 
 ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:  
 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 74 000.00 
лева /словом седемдесет и четири хиляди лева/ без ДДС, която цена е формирана въз 
основа на следните оферирани стойности по видове дейности:  

№ по 
ред 

Вид дейност Цена в лева без ДДС 

 
1. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Управление на риска“. 

 
6 400.00 

 
2. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Тактики за ефективна 

комуникация”. 

 
19 200.00 

 
3. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Новаторство и бизнес 

ориентирано управление“. 

 
9 500.00 

 
4. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Публично и медийно 

представяне”. 

 
6 400.00 

 
5. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна 

принадлежност и идентификация“. 

 
19 200.00 

 
6. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 

групи”. 

 
13 300.00 

 
3.3. УСТАНОВИ СЕ, ЧЕ ПЛИК № 3 НА „Евро тотал консулт” ООД Е СЪС 

СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: 
• Ценово предложение, изготвено по образец съгласно Приложение № 3. 
 
 ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:  
 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 88 000.00 
лева /словом осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС, която цена е формирана въз 
основа на следните оферирани стойности по видове дейности:  

№ по Вид дейност Цена в лева без ДДС 
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ред 
 

1. 
Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 

обучение на тема: „Управление на риска“. 
 

 8 800.00 
 

2. 
Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 

обучение на тема: „Тактики за ефективна 
комуникация”. 

 
22 000.00 

 
3. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Новаторство и бизнес 

ориентирано управление“. 

 
11 000.00 

 
4. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Публично и медийно 

представяне”. 

 
8 800.00 

 
5. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна 

принадлежност и идентификация“. 

 
22 000.00 

 
6. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 

групи”. 

 
15 400.00 

 
 

3.4. УСТАНОВИ СЕ, ЧЕ ПЛИК № 3 НА ГД „Ефективно обучение – Смолян” 
Е СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: 
• Ценово предложение, изготвено по образец съгласно Приложение № 3. 
 
 ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:  
 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 87 340.00 
лева /словом осемдесет и седем хиляди триста и четиридесет лева/ без ДДС, която 
цена е формирана въз основа на следните оферирани стойности по видове дейности:  

№ по 
ред 

Вид дейност Цена в лева без ДДС 

 
1. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Управление на риска“. 

 
10 000.00 

 
2. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Тактики за ефективна 

комуникация”. 

 
19 353.50 

 
3. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Новаторство и бизнес 

ориентирано управление“. 

 
12 215.50 

 
4. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Публично и медийно 

представяне”. 

 
10 000.00 

 
5. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна 

 
20 893.50 
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принадлежност и идентификация“. 
 

6. 
Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 

групи”. 

 
14 877.50 

 
 

4. Председателят на комисията оповести предложените от участниците цени за 
изпълнение на поръчката, след което комисията продължи работата си в закрито 
заседание. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови оферти, и 
верността и точността на извършените калкулации. Комисията направи следните 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 
Ценовите предложения на участниците в процедурата са валидни и съобразени с 

изискванията на ЗОП и с тези, определени от възложителя в обявлението и 
документацията за участие. 
  

5. След като направи горните констатации комисията пристъпи към оценяване 
на предложенията на допуснатите участници „Рив Консулт 2013” ЕООД, „Техникъл 
Трейнинг България” ЕООД, „Евро тотал консулт” ООД и ГД „Ефективно 
обучение – Смолян” по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1), с тежест в 
комплексната оценка 15%, с максимален брой точки 15, съгласно утвърдената от 
възложителя методика на определяне на комплексна оценка на офертите, и класиране 
на допуснатите участници в процедурата въз основа на резултатите, получени при 
разглеждане и оценка на офертите. 
  

5.1. Указания за определяне на оценката по показателя Цена за изпълнение 
на поръчката (О1):  

 
Цена за изпълнение на поръчката (О1). 
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на 

участника по образец съгласно приложение № 3. 
 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на 
поръчката (О1) е 15 % /петнадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 
максималният брой точки по посочения показател е 15 /петнадесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О1 = О1 мин.  x  15  , където 
О1 у 
 

- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 
- О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от 
участниците 
- О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от съответния участник 

 
Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак 

след десетичната запетая. 
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 6. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛЯ ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1) 

 6.1. Оценка на офертата на участникa „Рив Консулт 2013” ЕООД по показателя 
Цена за изпълнение на поръчката (О1). 
 По така посочения показател участникът „Рив Консулт 2013” ЕООД получава 
оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1) = 11.44 точки, като 
предлага цена за изпълнение на поръчката от 97 000.00 лева /словом деветдесет и 
седем хиляди лева/ без ДДС.  
  
 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя 
формула за определяне на оценката по посочения показател О1 = (О1 мин. : О1 у) x 15 
и предложена от участника цена за изпълнение на поръчката от 97 000.00 лева /словом 
деветдесет и седем хиляди лева/ без ДДС. 

 
 6.2. Оценка на офертата на участникa „Техникъл Трейнинг България” ЕООД 
по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1). 
 По така посочения показател участникът „Техникъл Трейнинг България” 
ЕООД получава максимална оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката 
(О1) = 15.00 точки, като предлага най-ниска цена за изпълнение на поръчката от 74 
000.00 лева /словом седемдесет и четири хиляди лева/ без ДДС.  
  
 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя 
формула за определяне на оценката по посочения показател О1 = (О1 мин. : О1 у) x 15 
и предложена от участника най-ниска цена за изпълнение на поръчката от 74 000.00 
лева /словом седемдесет и четири хиляди лева/ без ДДС. 
 
 6.3. Оценка на офертата на участникa „Евро тотал консулт” ООД по 
показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1). 
 По така посочения показател участникът „Евро тотал консулт” ООД получава  
оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1) = 12.61 точки, като 
предлага цена за изпълнение на поръчката от 88 000.00 лева /словом осемдесет и осем 
хиляди лева/ без ДДС.  
  
 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя 
формула за определяне на оценката по посочения показател О1 = (О1 мин. : О1 у) x 15 
и предложена от участника цена за изпълнение на поръчката от 88 000.00 лева /словом 
осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС. 
 
 6.4. Оценка на офертата на участникa ГД „Ефективно обучение – Смолян” по 
показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1). 
 По така посочения показател участникът ГД „Ефективно обучение – Смолян”  
получава оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1) = 12.71 
точки, като предлага цена за изпълнение на поръчката от 87 340.00 лева /словом 
осемдесет и седем хиляди триста и четиридесет лева/ без ДДС.  
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 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя 
формула за определяне на оценката по посочения показател О1 = (О1 мин. : О1 у) x 15 
и предложена от участника цена за изпълнение на поръчката от 87 340.00 лева /словом 
осемдесет и седем хиляди триста и четиридесет лева/ без ДДС. 
 

7. Указания за определяне на общата комплексна оценка (КО) на 
представените оферти: 

 
Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 

следната формула: 
 
 КО = О1 + О2 + О3 + О4 + О5 + О6 + О7 + О8 

 
 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо 
място участникът, който е предложил по-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-
висока относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този 
показател. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната 
оферта, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 
Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа 

посочената методика и показатели. 
 
8. ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) НА ВСЯКА ОТ 

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ. 
  
8.1. ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) НА ПРЕДСТАВЕНАТА 

ОФЕРТА ОТ УЧАСТНИКА „Рив Консулт 2013” ЕООД. 
 
ВЪЗ ОСНОВА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОЦЕНКИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ Цена за 

изпълнение на поръчката (О1), 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 на поръчката (О8), включващо подпоказателите Подход на участника за 
изпълнение на обществената поръчка (О8.1) и Управление на риска (О8.2) 
УЧАСТНИКЪТ „Рив Консулт 2013” ЕООД ПОЛУЧАВА ОБЩА КОМПЛЕКСНА 
ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СИ КО = 96.44 ТОЧКИ. 
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8.2. ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) НА ПРЕДСТАВЕНАТА 

ОФЕРТА ОТ УЧАСТНИКА „Техникъл Трейнинг България” ЕООД. 
 
ВЪЗ ОСНОВА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОЦЕНКИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ Цена за 

изпълнение на поръчката (О1), 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 на поръчката (О8), включващо подпоказателите Подход на участника за 
изпълнение на обществената поръчка (О8.1) и Управление на риска (О8.2) 
УЧАСТНИКЪТ „Техникъл Трейнинг България” ЕООД ПОЛУЧАВА ОБЩА 
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СИ КО = 21.80 ТОЧКИ. 

 
8.3. ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) НА ПРЕДСТАВЕНАТА 

ОФЕРТА ОТ УЧАСТНИКА „Евро тотал консулт” ООД. 
 
ВЪЗ ОСНОВА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОЦЕНКИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ Цена за 

изпълнение на поръчката (О1), 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 на поръчката (О8), включващо подпоказателите Подход на участника за 
изпълнение на обществената поръчка (О8.1) и Управление на риска (О8.2) 
УЧАСТНИКЪТ „Евро тотал консулт” ООД ПОЛУЧАВА ОБЩА КОМПЛЕКСНА 
ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СИ КО = 35.61 ТОЧКИ. 

 
8.4. ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) НА ПРЕДСТАВЕНАТА 

ОФЕРТА ОТ УЧАСТНИКА ГД „Ефективно обучение – Смолян”. 
 
ВЪЗ ОСНОВА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОЦЕНКИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ Цена за 

изпълнение на поръчката (О1), 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 
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идентификация“ (О6), Срок за подготовка и организиране на обучение на тема 
„ Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката (О8), включващо подпоказателите Подход на участника за 
изпълнение на обществената поръчка (О8.1) и Управление на риска (О8.2) 
УЧАСТНИКЪТ ГД „Ефективно обучение – Смолян” ПОЛУЧАВА ОБЩА 
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СИ КО = 31.69 ТОЧКИ. 

 
9. Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Цена за 

изпълнение на поръчката (О1), 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 на поръчката (О8), включващо подпоказателите Подход на участника за 
изпълнение на обществената поръчка (О8.1) и Управление на риска (О8.2),  както и 
така извършеното крайно класиране, са закрепени таблично, както следва: 
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2. 
„Евро 
тотал 
консу
лт” 
ООД 

2.00 
точки  

2.00 
точки 

2.00 
точки 

2.00 
точки 

2.00 
точки 

2.00 
точки 

1.00 
точка 

10.00 
точки 

12.61 
точки 

35.61 
точки 

3. ГД 
„Ефе
ктивн
о 

обуче
ние – 
Смол
ян” 

1.33 
точки 

1.33 
точки 

1.33 
точки 

1.33 
точки 

1.33 
точки 

1.33 
точки 

1.00 
точка 

10.00 
точки 

12.71 
точки 

31.69 
точки 

4. 
„Техн
икъл 
Трейн
инг 
Бълга
рия” 
ЕОО
Д 

0.80 
точки 

0.80 
точки 

0.80 
точки 

0.80 
точки 

0.80 
точки 

0.80 
точки 

1.00 
точка 

1.00 
точка 

15.00 
точки 

21.80 
точки 

 
Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

 
Въз основа на подадената оферта и изготвените справки, комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 
 



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. 

 І. Класира 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”, както следва: 
  

1. „Рив Консулт 2013” ЕООД, с получена обща комплексна оценка КО = 96.44 
точки. 

2. „Евро тотал консулт” ООД, с получена обща комплексна оценка КО = 
35.61 точки. 

3. ГД „Ефективно обучение – Смолян”,  с получена обща комплексна оценка 
КО = 31.69 точки. 

4. „Техникъл Трейнинг България” ЕООД, с получена обща комплексна 
оценка КО = 21.80 точки. 

 
ІI.  Предлага на възложителя за изпълнител 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”, класирания на първо място участник, 
както следва: 

 
„Рив Консулт 2013” ЕООД 

 
като предлага на възложителя договорът за изпълнение да се сключи при следните 
съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението му: 

 
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 97 000.00 лева 

/словом деветдесет и седем хиляди лева/ без ДДС, която цена е формирана въз 
основа на следните оферирани стойности по видове дейности:  

№ по 
ред 

Вид дейност Цена в лева без ДДС 

 
1. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Управление на риска“. 

 
9 500.00 

 
2. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Тактики за ефективна 

комуникация”. 

 
24 500.00 

 
3. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Новаторство и бизнес 

ориентирано управление“. 

 
12 000.00 

 
4. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Публично и медийно 

представяне”. 

 
9 500.00 

 
5. 

Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на 
служителите за изграждане на организационна 

 
24 500.00 



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. 

принадлежност и идентификация“. 
 

6. 
Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите 

групи”. 

 
17 000.00 

 
• 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. 

 
Настоящият протокол е технически съставен на 02.06.2015 г. 
 
Комисията приключи работа на 02.06.2015 г., като Възложителят прие 

протоколите от работата на комисията на 02.06.2015 г. в 19:00 ч., като приемането се 
удостоверява с подпис на Възложителя. 

 
……………………… 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 

 
 

Председател: 
Момчил Николов 

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

Членове: 
Кристиян Николов  

 
/…….................../ 

                  Надежда Фотева - Милева 
 

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


