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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 8 /03.06.2015 г., гр. Смолян 
 

На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, във връзка с мое Решение № 29 от 30.12.2014 г. за 

откриване на 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 и във връзка с протокол № 1 от 

31.03.2015 г., протокол № 2 от 16.04.2015 г., протокол № 3 от 23.04.2015 г., протокол № 4 от 

23.04.2015 г., протокол № 5 от 14.05.2015 г., протокол № 6 от 28.05.2015 г. и протокол № 7 от 

02.06.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 159/28.01.2015 г. и приключила 

работа на 02.06.2015 г. 

 

I. О Б Я В Я В А М 

К Л А С И Р А Н Е Т О 
 

на 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. 

 

Мотиви: 

Предложенията на класираните участници са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

и съдържат всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите 

документи 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. Офертите на участниците отговарят на всички минимални технически 

изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената 
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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. 

Класираните участници в процедурата са представили в пълен обем и достатъчните 

изискуеми документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и 

дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в 

съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, 

доказали са се като утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за услуги, в това число 

услугите по организиране и провеждане на обучения за възрастни, с изпълнени подобни 

договори с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Класираният на първо място участник „Рив Консулт 2013” ЕООД е представил най-

добрата икономически изгодна оферта, която е в пълно съответствие с критериите на 

възложителя, посочени в утвърдената методика за оценка на офертите. Той е получил обща 

комплексна оценка на предложението си КО = 96.44 точки, формирана на база на следните 

оценки по видове показатели и подпоказатели: Срок за подготовка и организиране на 

обучение на тема „Управление на риска“ (О2) = 2.00 точки, Срок за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Тактики за ефективна комуникация” (О3) = 2.00 точки, 

Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано 

управление“ (О4) = 2.00 точки, Срок за подготовка и организиране на обучение на тема 

„Публично и медийно представяне” (О5) = 2.00 точки, Срок за подготовка и организиране на 

обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на 

организационна принадлежност и идентификация“ (О6) = 2.00 точки, Срок за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) = 2.00 

точки, Подход на участника за изпълнение на обществената поръчка (О8.1) = 63.00 точки, 

Управление на риска (О8.2) = 10.00 точки и Цена за изпълнение на поръчката (О1) = 11.44 

точки, които оценки са обстоятелствено описани и мотивирани в протокол № 3 от 23.04.2015 

г., протокол № 6 от 28.05.2015 г. и протокол № 7 от 02.06.2015 г. на комисията, назначена с 

моя Заповед № 159/28.01.2015 г. и приключила работа на 02.06.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „икономически най-изгодна оферта”, обявен 

в обявлението за откриване на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че 

са налице предвидените в закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за 

класиране на участника „Рив Консулт 2013” ЕООД на първо място 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”. 

 

IІ. О Т С Т Р А Н Я В А М   О Т   У Ч А С Т И Е   В 

П Р О Ц Е Д У Р А Т А   С Л Е Д Н И Т Е 

У Ч А С Т Н И Ц И: 
 

1. „Център за европейска сертификация” ЕООД  

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 

от Закона за обществените поръчки, като не отговаря на императивните изисквания 

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 5 и т. 11 от Закона за обществените поръчки и на минималните 

технически изисквания за допустимост, установени от възложителя в раздел III.2.3, т. 

2.1, буква „б”, т. 2.2, буква „а” и буква „б” и т. 2.3, буква „а” и буква „б” от обявлението 

за обществената поръчка и т. 2.2.1, буква „б”, т. 2.2.2, буква „а” и буква „б” и т. 2.2.3, 
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буква „а” и буква „б” от Раздел IІ: Специфични изисквания към участниците, 

неразделна част от документацията за участие, както и 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. 
 

Мотиви:  

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 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 
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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. 
 

2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 

от Закона за обществените поръчки, като не отговаря на императивните изисквания 

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Закона за обществените поръчки и на минималните 

технически изисквания за допустимост, установени от възложителя в раздел III.2.3, т. 

2.1, буква „в”, т. 2.2, буква „в” и т. 2.3, буква „в” от обявлението за обществената 

поръчка и т. 2.2.1, буква „в”, т. 2.2.2, буква „в” и т. 2.2.3, буква „в” от Раздел IІ: 

Специфични изисквания към участниците, неразделна част от документацията за 

участие, както и 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. 
 

Мотиви:  

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 
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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 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 
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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. 

 
3. „Зона Сървис” ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

Закона за обществените поръчки, като не отговаря на императивните изисквания 

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки и на минималните 

технически изисквания за допустимост, установени от възложителя в раздел III.2.3, т. 

2.2, буква „а” и буква „б” и т. 2.3, буква „а” и буква „б” от обявлението за обществената 

поръчка и т. 2.2.2, буква „а” и буква „б” и т. 2.2.3, буква „а” и буква „б” от Раздел IІ: 

Специфични изисквания към участниците, неразделна част от документацията за 

участие. 

 

Мотиви:  

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 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 
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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. 

 

4. „Версо Травъл” ООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

Закона за обществените поръчки, като не отговаря на императивните изисквания 

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки и на минималните 

технически изисквания за допустимост, установени от възложителя 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. 

 

Мотиви:  

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 
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диплома за завършено 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 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. 
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5. ЕТ „Персонал Консулт-Ганчо Попов” 

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 70, ал. 3 от Закона 

обществени поръчки – комисията не е приела писмената обосновка на участника ЕТ 

„Персонал Консулт-Ганчо Попов” досежно 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) и Срок за подготовка и организиране на 

обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) поради липса на 

изложени обективни обстоятелства свързани с: оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на 

изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на 

обществената поръчка или получаване на държавна помощ. 

 

Мотиви:  

Участникът ЕТ „Персонал Консулт-Ганчо Попов” мотивира предложените от него 

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) и Срок за подготовка и организиране на обучение 

на тема „Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) със следните обстоятелства: 

По отношение на предложените срокове от 1 (един) календарен ден за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Управление на риска“, подготовка и организиране на 

обучение на тема „Тактики за ефективна комуникация”, подготовка и организиране на 

обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“, подготовка и 

организиране на обучение на тема „Публично и медийно представяне”, подготовка и 

организиране на обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за 

изграждане на организационна принадлежност и идентификация“ и подготовка и 

организиране на обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи” участникът 

посочва, че като лицензиран туроператор и турагент има сключени договори с хотели, 

разполагащи с конферентни зали и всички условия за настаняване, изхранване и провеждане 

на обучения на територията на Р България. Според участника това позволява да се 

организира и осигури комплексна услуга - настаняване за клиенти, изхранване, кафе-паузи, 

зала с пълно техническо оборудване, транспорт, лектори, учебни планове и програми, 

анкетни карти в рамките на предлаганите от участника срокове в техническото предложение 

/1 един ден/. В реални условия резервацията може да се осъществи за време по-малко от един 

астрономически час. Резервацията става с изпращане на писмена заявка по имейла и 

потвърждаване по телефона в рамките на до 30 минути. Времето необходимо за 

провеждането на телефонен разговор и изпращане на е-мейл, съдържащ списък на 

участниците е в рамките на 5 минути. По отношение на дейността по изработване на 

сертификати, анкетни карти и други печатни материали и учебни програми участникът 

посочва, че притежава разработени образци на сертификати и анкетни карти, които могат да 

бъдат отпечатани в деня, в който получи уведомление, че предстои сключване на договор. 

Посочва се също, че в техническото предложение са представени подробни програми за 

обучение, методика и предлагани методи на обучение, т.е. на практика вече разполага с 
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всички необходими материали още на етап разработване на техническото предложение и 

подаване на офертата. Според участника всички материали са подготвени предварително 

като текстове и дизайн и могат да бъдат незабавно съгласувани с Възложителя, в деня на 

сключване на договор за изпълнение. Реално в момента, в който Възложителят изпрати 

възлагателно писмо за организиране и провеждане на всяко едно обучение участникът 

твърди, че вече има готовност да предостави всички материали, анкетни карти, 

регистрационни списъци, учебни планове и програми, презентации. Съвременните копирни 

техники позволяват осигуряването, размножаването на материали за не повече от 1-2 

астрономически часа. По отношение на дейността по осигуряване на организиран транспорт 

участникът заявява, че има установени дългогодишни партньорски взаимоотношения с 

транспортни фирми от страната и ангажирането и осигуряването на автобус-микробус става 

в рамките на до 30 /тридесет /минути/. Предварително са проучени възможностите за 

осигуряване на транспортните средства, отговарящи на техническото задание. Посочва се, че 

е  необходимо само да се позвъни на съответния доставчик на услуга с определяне на час и 

място за отпътуване. На доставчика на организиран транспорт се изпраща списък на лицата , 

които ще пътуват по е-мейл. Списъкът е предварително утвърден от Възложителя. Твърди се 

още, че участникът работи с лектори на граждански договор, които са високо квалифицирани 

и взаимозаменяеми. Представените учебни програми в техническото задание са разработени 

от лекторите, които са на разположение за изпълнение на договора. При сключване на 

договор за изпълнение на обществената поръчка са в състояние да поемат работата 

незабавно. При установяване на грешки в материалите и документите, както и установени 

нередности, свързани е провеждането на всяко едно обучение, според участника същите ще 

бъдат отстранени незабавно. По време на обучението непрекъснато ще присъства 

представител на фирмата, отговорен за осигуряването на нужното качество. Корекции в 

списъците, програмите, материали и други документи ще се правят незабавно. Условие за 

това според участника е наличието на мобилни преносими компютри, мобилен интернет и 

високоскоростна копирна техника. Посочва се също, че са налице изключително 

благоприятни условия, тъй като участникът притежава Удостоверение № РК016966/2012 г. 

за туроператор и турагент, предварителни договори с хотелите, отлично познаване на 

доставчиците на услуги, възможност за максимално бързо и ефективно изпълнение на 

дейностите, сертифицирана по системата БДС EN ISO 9001:2008, Сертификат № BAS QMS 

V 707-1, като в системата за управление на качеството са разписани детайлно правила за 

организиране и провеждане на събития, за контрол и мониторинг на дейностите, за 

отчетност, за ангажиментите на всеки експерт. Направена е предварителна оценка на 

технологичното време за изпълнението на всяка стъпка от процеса за организиране и 

подготовка на обучения и публични събития. Твърде се, че има наличие на мобилна техника 

и мобилен офис, възможност за ползване на преносими компютри, мобилен интернет, 

собствена копирна, презентационна и озвучителна техника, човешки ресурс, представляващ 

два взаимозаменяеми екипа за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена 

поръчка. В заключение участникът посочва, че притежава опит в организирането и 

провеждането на обучения повече от 20 години, като описва някои основни договори, които 

е изпълнил. 

След като се е запознала с изложеното в писмената обосновка на участника, 

комисията е счела, че така представената информация не отговаря на условията, посочени в 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП, предвид следните съображения:  

Сочените от участника обстоятелства в своята съвкупност и цялост представляват 

описание на технологията на изпълнение на дейностите по договора. Посочено е, че 

участникът има сключени предварителни договори с хотели, като резервацията може да се 

осъществи в рамките на 30 минути. Всички необходими материали са подготвени 

предварително като текстове и дизайн и могат да бъдат незабавно съгласувани с 

Възложителя, в деня на сключване на договор за изпълнение, а отпечатването може да се 
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осъществи за 1-2 астрономически часа. По отношение на транспорта участникът посочва, че 

същият ще бъде осигурен в рамките на 30 минути. Осигурени са лектори, които са високо 

квалифицирани и взаимозаменяеми. Така описаната техническа последователност на 

действията, които участникът ще извърши, за да подготви и организира всяко едно от 

обученията не може да обоснове предложения срок от 1 (един) календарен ден за 

подготовката и организацията им. На първо място липсват каквито и да било доказателства, 

че участникът има сключени договори с хотели и транспортни фирми. Неаргументираното 

посочване на тези обстоятелства правят същите голословни и необективни. На следващо 

място участникът посочва, че разполага още на етап подготовка на техническо предложение 

с разработени учебни програми, сертификати, анкетни карти и други печатни материали, 

които могат да бъдат незабавно съгласувани с Възложителя, което обстоятелство също не 

може да обоснове предложения кратък срок за изпълнение на поръчката. Съгласно т. 8.16.2 

от Раздел III: Указания за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

участие всеки участник следва да представи разработена програма за обучение и 

обстоятелството, че към настоящия момент същата е изготвена не може да повлияе на срока 

за изпълнение на поръчката. Отделно от изложеното дотук, следва да се отбележи и 

обстоятелството, че участникът не е отчел всички необходими фактически действия, които 

следва да извърши в предложения от него срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и 

организация на всяко едно от обученията. Съгласно чл. 3, ал. 2, изр. 2 от проекто-договора в 

срока за подготовка и организиране избраният изпълнител следва и да стартира 

провеждането на заявеното от Възложителя обучение. Тоест, в оферирания срок за 

изпълнение на поръчката се включват три основни дейности: подготовка, организиране и 

стартиране на обученията. Налице е противоречие между предложеното в писмената 

обосновка, оферирания срок и задълженията на избрания изпълнител по договора, тъй като 

според участника конкретните дати за провеждане на обученията се определят от 

Възложителя допълнително. Този пропуск на участника води и до невъзможността му да 

представи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка 

или получаване на държавна помощ, с които да обоснове предложения от него срок. Така на 

практика Възложителят може в края на работния ден да заяви организирането на едно от 

обученията и съгласно оферирания  срок от 1 (един) календарен ден и съобразно правилата 

за броене на сроковете съгласно чл. 72, изр. 3 и 4 от ЗЗД в края на следващия работен ден 

участникът следва да е подготвил, организирал и стартирал провеждането на обучението. 

Участникът не посочва каквито и да било обективни обстоятелства, с които да обоснове, че в 

предложения от него срок е практически възможно да извърши тези фактически действия. 

Още повече съгласно чл. 3, ал. 4 от проекто-договора Възложителят има възможност да заяви 

всички обучения едновременно, което в цифрово изражение представлява подготовка, 

организация и стартиране в рамките на 1 (един) календарен ден на общо 8 (осем) обучения за 

общо 220 (двеста и двадесет) служители на община Смолян (Забележка: Към настоящия 

момент средносписъчния брой служители в община Смолян е 245 (двеста четиридесет и 

пет) . Този факт също не е отчетен от участника и посочването на обстоятелствата, че 

участникът има сключени предварителни договори с хотели, всички необходими материали 

са подготвени предварително като текстове и дизайн и обстоятелството, че транспорта ще 

бъде осигурен в рамките на 30 минути не могат да обусловят предложения срок за 

изпълнение на поръчката, доколкото в представената обосновка участникът не е предвидил, 

че в този срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и организация на всяко едно от 

обученията същите следва и да стартират.        

Участникът е посочил като изключителни благоприятни условия обстоятелството, че 

притежава Удостоверение № РК016966/2012 г. за туроператор и турагент, което също не 

може да се приеме за обективно и относимо по отношение на срока за изпълнение на 
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поръчката. Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от проекто-договора при изпълнение на поръчката 

участникът следва да спазва всички нормативни изисквания и доколкото услугите по 

настоящата обществена поръчка следва да се извършват от лица, които са регистрирани като 

туроператор и турагент съгласно Закона за туризма, този факт не може да обоснове краткия 

срок за изпълнение на поръчката. На следващо място се посочва, че участникът е 

сертифициран по системата БДС EN ISO 9001:2008, Сертификат № BAS QMS V 707-1, но 

без посочване на факти с какво точно тази сертификация обосновава предложения срок за 

изпълнение на поръчката, това обстоятелство комисията отново е счела за необективно. По 

отношение на факта, че се декларира наличие на мобилна техника и мобилен офис, 

възможност за ползване на преносими компютри, мобилен интернет, собствена копирна, 

презентационна и озвучителна техника следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 4, ал. 2 

и чл. 8, ал. 1, т. 12 от проекто-договора, съгласно които изпълнителят се задължава да 

осигури техническа и ресурсна обезпеченост на изпълнението на договора, задължения, 

които произтичат от естеството на поръчката и са възпроизведени в цитираните клаузи от 

проекто-договора и задължителни за всеки един участник, потенциален изпълнител на 

обществената поръчка. В този смисъл релевирането на тези обстоятелства не обосновава 

предложения срок за изпълнение на поръчката, а показва техническата обезпеченост на 

участника.  

Участникът е посочил като изключителни благоприятни условия и обстоятелствата, 

че притежава човешки ресурс, представляващ два взаимозаменяеми екипа за изпълнение на 

дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка и опит в организирането и 

провеждането на обучения повече от 20 години, като описва някои основни договори, които 

е изпълнил. При анализа на разпоредбите от закона обаче става ясно, че сочените 

обстоятелства за наличие на човешки ресурс и опит са неотносими и не може да съвпадат с 

критериите за подбор. Тези обстоятелства имат значение за предварителния подбор на 

участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което, допускането на 

елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, 

ал. 2 от ЗОП в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 10 от 

ЗОП. Наличието на човешки ресурс и опит е заложено от Възложителя в документацията за 

участие като минимални технически изисквания, на които всеки един участник трябва да 

отговаря, с оглед на което не са приети от комисията като обективни обстоятелства по чл. 70, 

ал. 2 от ЗОП. 

Настоящите мотиви се отнасят за всеки от предложените от участника срокове от 1 

(един) календарен ден за подготовка и организиране на обучение на тема „Управление на 

риска“, подготовка и организиране на обучение на тема „Тактики за ефективна 

комуникация”, подготовка и организиране на обучение на тема „Новаторство и бизнес 

ориентирано управление“, подготовка и организиране на обучение на тема „Публично и 

медийно представяне”, подготовка и организиране на обучение на тема „Повишаване на 

мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и 

идентификация“ и подготовка и организиране на обучение на тема „Работа с граждани от 

уязвимите групи”, тъй като участникът посочва едни и същи обстоятелства по отношение на 

всеки предложен от него срок.  

 
6. „Теза” ЕООД  

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 70, ал. 3 от Закона 

обществени поръчки – комисията не е приела писмената обосновка на участника 

„Теза” ЕООД досежно 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” 
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(О5), Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Повишаване на 

мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и 

идентификация“ (О6) и Срок за подготовка и организиране на обучение на тема 

„Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) поради липса на изложени обективни 

обстоятелства свързани с: оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка или получаване на държавна помощ. 

 

Мотиви:  

Участникът „Теза” ЕООД мотивира предложените от него 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) и Срок за подготовка и организиране на обучение 

на тема „Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) със следните обстоятелства: 

По отношение на предложените срокове от 1 (един) календарен ден за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Управление на риска“, подготовка и организиране на 

обучение на тема „Тактики за ефективна комуникация”, подготовка и организиране на 

обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“, подготовка и 

организиране на обучение на тема „Публично и медийно представяне”, подготовка и 

организиране на обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за 

изграждане на организационна принадлежност и идентификация“ и подготовка и 

организиране на обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи” участникът 

посочва, че oт 2005 г. основна дейност на дружеството е организирането и провеждането на 

специализирани курсове за обучение. От 2005 г. до сега участникът се развива, като 

непрекъснато разширява предлаганите услуги. През 2006 г. участникът е изградил напълно 

оборудван компютърен учебен център, а през 2007 г. е получил сертификация ISO 9001:2000 

за извършване на услуги по специализирани обучения и доставка и инсталиране на 

специализирани приложни програми, който се поддържа успешно и до днес с версия ISO 

9001:2008. От 2008 г. участникът декларира, че притежава лицензия за Център за 

Професионално Обучение (ЦПО) от Националната Агенция за Професионално Образование 

и Обучение (НАПОО), а от 2014 г., че е Туроператор вписан в регистъра на лицензираните 

български туроператори. Според участника офертата му се базира на изключително 

икономичен подход, който прилага и в настоящата поръчка. Този подход се базира на 

иновативното управление на сроковете спрямо доставчиците на участника (хотели и 

транспортни компании) и преподаватели. Участникът изисква от преподавателите и 

транспортните компании с които работи, да бъдат на разположение в най-кратки срокове 

(един ден), за което са приложени декларации за ангажираност със срока от 1 ден от тяхна 

страна. Според участника икономичния подход за изпълнение на поръчката се допълва и с 

това, че като лицензиран Туроператор има достъп до информационна система за резервации 

в хотелите в България, която в случай на недостиг на капацитет на предвидените хотели, 

дава възможност да се резервира в рамките на 1 календарен ден, всеки друг 

подходящ/еквивалентен хотел за провеждане на обученията. В допълнение участникът 

представя предвидения разработен график и отговорници за организацията на обученията в 

рамките на 1 календарен ден. В заключение на своята обосновка участникът отново 

представя в синтезиран вид компонентите на своята оферта, което изложение по същество 

представлява преповтаряне на техническото задание, одобрено от Възложителя.  
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След като се е запознала с изложеното в писмената обосновка на участника, 

комисията е счела, че така представената информация не отговаря на условията, посочени в 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП, предвид следните съображения:  

На първо място участникът е посочил обстоятелството, че притежава опит в 

организирането и провеждането на обучения повече, защото oт 2005 г. основна дейност на 

дружеството е организирането и провеждането на специализирани курсове за обучение. От 

2005 г. до сега участникът се развива, като непрекъснато разширява предлаганите услуги. 

При анализа на разпоредбите от закона обаче става ясно, че соченото обстоятелство за опит е 

неотносимо и не може да съвпада с критериите за подбор. Това обстоятелство има значение 

за предварителния подбор на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради 

което, допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни 

обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП в писмената обосновка, означава заобикаляне на 

забраната на чл. 25, ал. 10 от ЗОП. Наличието на опит е заложено от Възложителя в 

документацията за участие като минимално техническо изискване, на което всеки един 

участник трябва да отговаря, с оглед на което не е прието от комисията като обективно 

обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 

На следващо място участникът посочва обстоятелството, че от 2014 г. е Туроператор 

вписан в регистъра на лицензираните български туроператори, като за тази цел е приложил и 

Удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска дейност, което също не 

може да се приеме за обективно и относимо по отношение на срока за изпълнение на 

поръчката. Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от проекто-договора при изпълнение на поръчката 

участникът следва да спазва всички нормативни изисквания и доколкото услугите по 

настоящата обществена поръчка следва да се извършват от лица, които са регистрирани като 

туроператор съгласно Закона за туризма, този факт не може да обоснове краткия срок за 

изпълнение на поръчката. На следващо място се посочва, че участникът е получил 

сертификация ISO 9001:2000 за извършване на услуги по специализирани обучения и 

доставка и инсталиране на специализирани приложни програми, който се поддържа успешно 

и до днес с версия ISO 9001:2008, но без посочване на факти с какво точно тази 

сертификация обосновава предложения срок за изпълнение на поръчката, това обстоятелство 

комисията отново е счела за необективно. Същото важи и по отношение на обстоятелството, 

че от 2008 г. участникът притежава лицензия за Център за Професионално Обучение (ЦПО) 

от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО). По 

отношение на факта, че се декларира наличие на напълно оборудван компютърен учебен 

център следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 12 от проекто-

договора, съгласно които изпълнителят се задължава да осигури техническа и ресурсна 

обезпеченост на изпълнението на договора, задължения, които произтичат от естеството на 

поръчката и са възпроизведени в цитираните клаузи от проекто-договора и задължителни за 

всеки един участник, потенциален изпълнител на обществената поръчка. В този смисъл 

релевирането на тези обстоятелства не обосновава предложения срок за изпълнение на 

поръчката, а показва техническата обезпеченост на участника.  

Отделно от изложеното дотук, следва да се отбележи и обстоятелството, че 

участникът не е отчел всички необходими фактически действия, които следва да извърши в 

предложения от него срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и организация на всяко 

едно от обученията. Съгласно чл. 3, ал. 2, изр. 2 от проекто-договора в срока за подготовка и 

организиране избраният изпълнител следва и да стартира провеждането на заявеното от 

Възложителя обучение. Тоест, в оферирания срок за изпълнение на поръчката се включват 

три основни дейности: подготовка, организиране и стартиране на обученията. Налице е 

противоречие между предложеното в писмената обосновка, оферирания срок и задълженията 

на избрания изпълнител по договора, тъй като според представения от участника график за 

организацията на обученията предложеният срок включва времето от получаване на писмена 

заявка от Възложителя за организиране на обучението до писменото уведомяване на 
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Възложителя за направената подготовка и организация, но не и действията по стартиране на 

обученията. Този пропуск на участника води и до невъзможността му да представи 

обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни 

условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или 

получаване на държавна помощ, с които да обоснове предложения от него срок. Така на 

практика Възложителят може в края на работния ден да заяви организирането на едно от 

обученията и съгласно оферирания  срок от 1 (един) календарен ден и съобразно правилата 

за броене на сроковете съгласно чл. 72, изр. 3 и 4 от ЗЗД в края на следващия работен ден 

участникът следва да е подготвил, организирал и стартирал провеждането на обучението. 

Участникът не посочва каквито и да било обективни обстоятелства, с които да обоснове, че в 

предложения от него срок е практически възможно да извърши тези фактически действия. 

Още повече съгласно чл. 3, ал. 4 от проекто-договора Възложителят има възможност да заяви 

всички обучения едновременно, което в цифрово изражение представлява подготовка, 

организация и стартиране в рамките на 1 (един) календарен ден на общо 8 (осем) обучения за 

общо 220 (двеста и двадесет) служители на община Смолян (Забележка: Към настоящия 

момент средносписъчния брой служители в община Смолян е 245 (двеста четиридесет и 

пет). Този факт също не е отчетен от участника и посочването на обстоятелствата, че 

преподавателите и транспортните компании, с които участникът работи могат да бъдат на 

разположение в най-кратки срокове (един ден), за което са приложени декларации за 

ангажираност със срока от 1 ден от тяхна страна, както и обстоятелството, че участникът има 

достъп до информационна система за резервации в хотелите в България, която в случай на 

недостиг на капацитет на предвидените хотели, дава възможност да се резервира в рамките 

на 1 календарен ден, не могат да обусловят предложения срок за изпълнение на поръчката, 

доколкото в представената обосновка участникът не е предвидил, че в този срок от 1 (един) 

календарен ден за подготовка и организация на всяко едно от обученията същите следва и да 

стартират.        

Настоящите мотиви се отнасят за всеки от предложените от участника срокове от 1 

(един) календарен ден за подготовка и организиране на обучение на тема „Управление на 

риска“, подготовка и организиране на обучение на тема „Тактики за ефективна 

комуникация”, подготовка и организиране на обучение на тема „Новаторство и бизнес 

ориентирано управление“, подготовка и организиране на обучение на тема „Публично и 

медийно представяне”, подготовка и организиране на обучение на тема „Повишаване на 

мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и 

идентификация“ и подготовка и организиране на обучение на тема „Работа с граждани от 

уязвимите групи”, тъй като участникът посочва едни и същи обстоятелства по отношение на 

всеки предложен от него срок.  

 
7. „Евро-Алианс” ООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 70, ал. 3 от Закона 

обществени поръчки – комисията не е приела писмената обосновка на участника 

„„Евро-Алианс” ООД досежно 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) и Срок за подготовка и организиране на обучение на тема 

„Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) поради липса на изложени обективни 

обстоятелства свързани с: оригинално решение за изпълнение на обществената 
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поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка или получаване на държавна помощ. 

 

Мотиви:  

Участникът „Евро-Алианс” ООД мотивира предложените от него 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) и Срок за подготовка и организиране на обучение 

на тема „Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) със следните обстоятелства: 

По отношение на предложения срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Управление на риска“ участникът посочва, че 

предложеният срок включва времето от получаване на писмена заявка от Възложителя за 

организиране на обучението до писменото уведомяване на Възложителя за организираното 

обучение. Според участника предложения кратък срок се обосновава с това, че към 

техническото предложение е разработена методология и подробна учебна програма за всяко 

обучение, съобразени с основните теми, заложени в проекта и описани в документацията за 

участие. Твърди се, че необходимото време за съгласуване и отпечатване за всеки един 

участник е 8 часа. 3а организираното обучение участникът е предложил категория хотел 

минимум 4 звезди, след съгласуване с Възложителя. Категория хотели 4 звезди разполагат с 

луксозни зали, оборудвани с мултимедия, екран, флипчарт, лаптоп за провеждане на 

обучения и семинари - Необходимо време - 4 часа. 3а настаняване в хотел, храна за 

участниците и лекторите: две закуски, три обяда и две вечери, 6 кафе-паузи, менюто за 

обедите и вечерите е тристепенно - Необходимо време за избор и утвърждаване на меню - 5 

часа. Осигуряване на транспорт на участниците и лекторите - от сградата на Община Смолян 

до мястото на провеждане на обучението и обратно - необходимо време - 4 часа. 

Предложеният екип от лектори работи по извънтрудови правоотношения и е на 

разположение на дружеството. Подготовка и сключване на граждански договори с 

предложения екип от лектори - Необходимо време -1 час. Осигуряване на учебни материали 

за всеки обучаем /+2 резервни за Възложителя/ - 2 часа. 

По отношение на предложения срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Тактики за ефективна комуникация” участникът посочва, 

че предложеният срок включва времето от получаване на писмена заявка от Възложителя за 

организиране на обучението до писменото уведомяване на Възложителя за организираното 

обучение. Според участника за организираното обучение е предложена категория хотел 

минимум 4 звезди, след съгласуване с Възложителя. Категория хотели 4 звезди разполагат с 

луксозни зали, оборудвани с мултимедия, екран, флипчарт, лаптоп за провеждане на 

обучения и семинари - Необходимо време - 4 часа. 3а настаняване в хотел, храна за 

участниците и лекторите: една закуска, два обяда и една вечеря, 4 кафе-паузи, менюто за 

обедите и вечерите е тристепенно - Необходимо време за избор и утвърждаване на меню 5 

часа. Осигуряване на транспорт на участниците и лекторите - от сградата на Община Смолян 

до мястото на провеждане на обучението и обратно - необходимо време - 4 часа. Към 

техническото предложение е разработена методология и подробна учебна програма за всяко 

обучение, съобразени с основните теми заложени в проекта и описани в документацията за 

участие. Необходимо време за съгласуване и отпечатване за всеки един участник - 8 часа. 

Предложеният екип от лектори работи по извънтрудови правоотношения и е на 

разположение на дружеството. Подготовка и сключване на граждански договори с 
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предложения екип от лектори - Необходимо време -1 час. Осигуряване на учебни материали 

за всеки обучаем /+2 резервни за Възложителя/- Необходимо време - 2 часа. 

По отношение на предложения срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“ 

участникът посочва, че предложеният срок включва времето от получаване на писмена 

заявка от Възложителя за организиране на обучението до писменото уведомяване на 

Възложителя за организираното обучение. Според участника за организираното обучение е 

предложена категория хотел минимум 4 звезди, след съгласуване с Възложителя. Категория 

хотели 4 звезди разполагат с луксозни зали, оборудвани с мултимедия, екран, флипчарт, 

лаптоп за провеждане на обучения и семинари - Необходимо време - 4 часа. 3а настаняване в 

хотел, храна за участниците и лекторите: две закуски, три обяда и две вечери, 6 кафе-паузи, 

менюто за обедите и вечерите е тристепенно - Необходимо време за избор и утвърждаване на 

меню 5 часа. Осигуряване на транспорт на участниците и лекторите - от сградата на Община 

Смолян до мястото на провеждане на обучението и обратно - необходимо време - 4 часа. Към 

техническото предложение е разработена методология и подробна учебна програма за всяко 

обучение, съобразени с основните теми заложени в проекта и описани в документацията за 

участие. Необходимо време за съгласуване и отпечатване за всеки един участник - 8 часа. 

Предложеният екип от лектори работи по извънтрудови правоотношения и е на 

разположение на дружеството. Подготовка и сключване на граждански договори с 

предложения екип от лектори - Необходимо време -1 час. Осигуряване на учебни материали 

за всеки обучаем /+2 резервни за Възложителя/- Необходимо време - 2 часа. 

По отношение на предложения срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Публично и медийно представяне” участникът посочва, 

че предложеният срок включва времето от получаване на писмена заявка от Възложителя за 

организиране на обучението до писменото уведомяване на Възложителя за организираното 

обучение. Според участника за организираното обучение е предложена категория хотел 

минимум 4 звезди, след съгласуване с Възложителя. Категория хотели 4 звезди разполагат с 

луксозни зали, оборудвани с мултимедия, екран, флипчарт, лаптоп за провеждане на 

обучения и семинари - Необходимо време - 4 часа. 3а настаняване в хотел, храна за 

участниците и лекторите: две закуски, три обяда и две вечери, 6 кафе-паузи, менюто за 

обедите и вечерите е тристепенно - Необходимо време за избор и утвърждаване на меню 5 

часа. Осигуряване на транспорт на участниците и лекторите - от сградата на Община Смолян 

до мястото на провеждане на обучението и обратно - необходимо време - 4 часа. Към 

техническото предложение е разработена методология и подробна учебна програма за всяко 

обучение, съобразени с основните теми заложени в проекта и описани в документацията за 

участие. Необходимо време за съгласуване и отпечатване за всеки един участник - 8 часа. 

Предложеният екип от лектори работи по извънтрудови правоотношения и е на 

разположение на дружеството. Подготовка и сключване на граждански договори с 

предложения екип от лектори - Необходимо време -1 час. Осигуряване на учебни материали 

за всеки обучаем /+2 резервни за Възложителя/- Необходимо време - 2 часа. 

По отношение на предложения срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за 

изграждане на организационна принадлежност и идентификация“ участникът посочва, че 

предложеният срок включва времето от получаване на писмена заявка от Възложителя за 

организиране на обучението до писменото уведомяване на Възложителя за организираното 

обучение. Според участника за организираното обучение е предложена категория хотел 

минимум 4 звезди, след съгласуване с Възложителя. Категория хотели 4 звезди разполагат с 

луксозни зали, оборудвани с мултимедия, екран, флипчарт, лаптоп за провеждане на 

обучения и семинари - Необходимо време - 4 часа. 3а настаняване в хотел, храна за 

участниците и лекторите: една закуска, два обяда и една вечеря, 4 кафе-паузи, менюто за 

обедите и вечерите е тристепенно - Необходимо време за избор и утвърждаване на меню 5 
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часа. Осигуряване на транспорт на участниците и лекторите - от сградата на Община Смолян 

до мястото на провеждане на обучението и обратно - необходимо време - 4 часа. Към 

техническото предложение е разработена методология и подробна учебна програма за всяко 

обучение, съобразени с основните теми заложени в проекта и описани в документацията за 

участие. Необходимо време за съгласуване и отпечатване за всеки един участник - 8 часа. 

Предложеният екип от лектори работи по извънтрудови правоотношения и е на 

разположение на дружеството. Подготовка и сключване на граждански договори с 

предложения екип от лектори - Необходимо време -1 час. Осигуряване на учебни материали 

за всеки обучаем /+2 резервни за Възложителя/- Необходимо време - 2 часа. 

По отношение на предложения срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи” участникът 

посочва, че предложеният срок включва времето от получаване на писмена заявка от 

Възложителя за организиране на обучението до писменото уведомяване на Възложителя за 

организираното обучение. Според участника за организираното обучение е предложена 

категория хотел минимум 4 звезди, след съгласуване с Възложителя. Категория хотели 4 

звезди разполагат с луксозни зали, оборудвани с мултимедия, екран, флипчарт, лаптоп за 

провеждане на обучения и семинари - Необходимо време - 4 часа. 3а настаняване в хотел, 

храна за участниците и лекторите: две закуски, три обяда и две вечери, 6 кафе-паузи, менюто 

за обедите и вечерите е тристепенно - Необходимо време за избор и утвърждаване на меню 5 

часа. Осигуряване на транспорт на участниците и лекторите - от сградата на Община Смолян 

до мястото на провеждане на обучението и обратно - необходимо време - 4 часа. Към 

техническото предложение е разработена методология и подробна учебна програма за всяко 

обучение, съобразени с основните теми заложени в проекта и описани в документацията за 

участие. Необходимо време за съгласуване и отпечатване за всеки един участник - 8 часа. 

Предложеният екип от лектори работи по извънтрудови правоотношения и е на 

разположение на дружеството. Подготовка и сключване на граждански договори с 

предложения екип от лектори - Необходимо време -1 час. Осигуряване на учебни материали 

за всеки обучаем /+2 резервни за Възложителя/- Необходимо време - 2 часа. 

В заключение на своята обосновка участникът посочва, че предложените кратки 

срокове се обосновават на база разработени учебни планове, разположението на експерти-

лектори по ключови компетентности, потвърждение от хотелски бази 4 звезди, както и 

потвърждение от лицензирани транспортни фирми. 

След като се е запознала с изложеното в писмената обосновка на участника, 

комисията е счела, че така представената информация не отговаря на условията, посочени в 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП, предвид следните съображения:  

Сочените от участника обстоятелства в своята съвкупност и цялост представляват 

план-график с изпълнение на дейностите по договора. За всяко от обученията е посочено 

необходимото време, за да бъде подготвено и организирано. Така описаната техническа 

последователност на действията, които участникът ще извърши, за да подготви и организира 

всяко едно от обученията не може да обоснове предложения срок от 1 (един) календарен ден 

за подготовката и организацията им. Бланкетното и неаргументирано посочване на 

определен брой часове, необходими за организацията на всяко едно обучение по никакъв 

начин не обосновава предложения срок. Единствения факт, който се посочва е, че 

участникът разполага с разработена методология и подробна учебна програма за всяко 

обучение, съобразени с основните теми заложени в проекта и описани в документацията за 

участие, което обстоятелство също не може да обоснове предложения кратък срок за 

изпълнение на поръчката. Съгласно т. 8.16.2 от Раздел III: Указания за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за участие всеки участник следва да представи 

разработена програма за обучение и обстоятелството, че към настоящия момент същата е 

изготвена не може да повлияе на срока за изпълнение на поръчката. Отделно от изложеното 

дотук, следва да се отбележи и обстоятелството, че участникът не е отчел всички 
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необходими фактически действия, които следва да извърши в предложения от него срок от 1 

(един) календарен ден за подготовка и организация на всяко едно от обученията. Съгласно 

чл. 3, ал. 2, изр. 2 от проекто-договора в срока за подготовка и организиране избраният 

изпълнител следва и да стартира провеждането на заявеното от Възложителя обучение. 

Тоест, в оферирания срок за изпълнение на поръчката се включват три основни дейности: 

подготовка, организиране и стартиране на обученията. Налице е противоречие между 

предложеното в писмената обосновка, оферирания срок и задълженията на избрания 

изпълнител по договора, тъй като според участника предложеният срок включва времето от 

получаване на писмена заявка от Възложителя за организиране на обучението до писменото 

уведомяване на Възложителя за организираното обучение, но не и действията по стартиране 

на обученията. Този пропуск на участника води и до невъзможността му да представи 

обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни 

условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или 

получаване на държавна помощ, с които да обоснове предложения от него срок. Така на 

практика Възложителят може в края на работния ден да заяви организирането на едно от 

обученията и съгласно оферирания  срок от 1 (един) календарен ден и съобразно правилата 

за броене на сроковете съгласно чл. 72, изр. 3 и 4 от ЗЗД в края на следващия работен ден 

участникът следва да е подготвил, организирал и стартирал провеждането на обучението. 

Участникът не посочва каквито и да било обективни обстоятелства, с които да обоснове, че в 

предложения от него срок е практически възможно да извърши тези фактически действия. 

Още повече съгласно чл. 3, ал. 4 от проекто-договора Възложителят има възможност да заяви 

всички обучения едновременно, което в цифрово изражение представлява подготовка, 

организация и стартиране в рамките на 1 (един) календарен ден на общо 8 (осем) обучения за 

общо 220 (двеста и двадесет) служители на община Смолян (Забележка: Към настоящия 

момент средносписъчния брой служители в община Смолян е 245 (двеста четиридесет и 

пет) . Този факт също не е отчетен от участника и посочването на обстоятелствата, че 

участникът има потвърждение от хотелски бази 4 звезди, както и потвърждение от 

лицензирани транспортни фирми не могат да обусловят предложения срок за изпълнение на 

поръчката, доколкото в представената обосновка участникът не е предвидил, че в този срок 

от 1 (един) календарен ден за подготовка и организация на всяко едно от обученията същите 

следва и да стартират.        

Участникът е посочил като обективно обстоятелство и факта, че разполага с експерти-

лектори по ключови компетентности. При анализа на разпоредбите от закона обаче става 

ясно, че соченото обстоятелство за наличие на човешки ресурс е неотносимо и не може да 

съвпада с критериите за подбор. Това обстоятелство има значение за предварителния подбор 

на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което, допускането на 

елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, 

ал. 2 от ЗОП в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 10 от 

ЗОП. Наличието на човешки ресурс е заложено от Възложителя в документацията за участие 

като минимално техническо изискване, на което всеки един участник трябва да отговаря, с 

оглед на което не е прието от комисията като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от 

ЗОП. 

Настоящите мотиви се отнасят за всеки от предложените от участника срокове от 1 

(един) календарен ден за подготовка и организиране на обучение на тема „Управление на 

риска“, подготовка и организиране на обучение на тема „Тактики за ефективна 

комуникация”, подготовка и организиране на обучение на тема „Новаторство и бизнес 

ориентирано управление“, подготовка и организиране на обучение на тема „Публично и 

медийно представяне”, подготовка и организиране на обучение на тема „Повишаване на 

мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и 

идентификация“ и подготовка и организиране на обучение на тема „Работа с граждани от 
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уязвимите групи”, тъй като участникът посочва едни и същи обстоятелства по отношение на 

всеки предложен от него срок.  

 

8. „Нов български университет” 

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 70, ал. 3 от Закона 

обществени поръчки – комисията не е приела писмената обосновка на участника „Нов 

български университет” досежно 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) и Срок за подготовка и организиране на обучение на тема 

„Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) поради липса на изложени обективни 

обстоятелства свързани с: оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка или получаване на държавна помощ. 

 

Мотиви:  

Участникът „Нов български университет” мотивира предложените от него 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) и Срок за подготовка и организиране на обучение 

на тема „Работа с граждани от уязвимите групи” (О7) със следните обстоятелства: 

По отношение на предложените срокове от 1 (един) календарен ден за подготовка и 

организиране на обучение на тема „Управление на риска“, подготовка и организиране на 

обучение на тема „Тактики за ефективна комуникация”, подготовка и организиране на 

обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“, подготовка и 

организиране на обучение на тема „Публично и медийно представяне”, подготовка и 

организиране на обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за 

изграждане на организационна принадлежност и идентификация“ и подготовка и 

организиране на обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи” участникът 

посочва, че за постигане на целите на обществената поръчка по Проекта е изграден екип от 

специалисти-експерти по съответната тематика, обучители с опит в обучението на възрастни. 

Осигурен е и допълнителен екип за оперативно действие и качествено изпълнение на 

поръчката в София и на мястото на провеждане на обученията. Подготвени са програмите за 

обучение и след съгласуване с Възложителя, те ще бъдат изпълнени в съответния времеви 

график. Учебните материали са изготвени от експертите, предстои отпечатване 

непосредствено след сключване на договора. Изготвен е план-график, който на този етап 

може да бъде предложен за одобрение. Договорени са условията за настаняване и обучение в 

хотел х-л Перун лодж, Банско и са изготвени три варианта на меню за закуска, обяд и вечеря, 

които ще бъдат предложени за съгласуване. Договорени са условията за транспортиране на 

участниците от Смолян до х-л Перун лодж, Банско и обратно. Предвидени са кратки срокове 

за изпълнение на изискванията за визуализация, информиране и публичност съвместно с 

печатницата на НБУ и с използването на собствена техника и консумативи. Изпълнява се 
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според изискванията за публичност и информация по Оперативна програма 

„Административен капацитет”. Изготвен е проект за информационни табели, които ще се 

поставят на местата за провеждане на обученията. Посочва се също,ч е са анализирани 

детайлно възможните рискове при изпълнението на дейностите, както и мерките за 

управлението на риска.  

В заключение на своята обосновка участникът представя актуализиран примерен 

график за провеждане на обученията.  

След като се е запознала с изложеното в писмената обосновка на участника, 

комисията е счела, че така представената информация не отговаря на условията, посочени в 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП, предвид следните съображения:  

Сочените от участника обстоятелства представляват неаргументирани и необосновани 

твърдения, че към настоящия момент са договорени условията за настаняване и обучение в 

хотел х-л Перун лодж, Банско, както и условията за транспортиране на участниците от 

Смолян до х-л Перун лодж, Банско и обратно. На първо място липсват каквито и да било 

доказателства, че участникът има сключени договори с хотели и транспортни фирми. 

Неаргументираното посочване на тези обстоятелства правят същите голословни и 

необективни. На следващо място участникът посочва, че са подготвени програмите за 

обучение и учебните материали и след съгласуване с Възложителя, те ще бъдат изпълнени в 

съответния времеви график, което обстоятелство също не може да обоснове предложения 

кратък срок за изпълнение на поръчката. Съгласно т. 8.16.2 от Раздел III: Указания за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие всеки участник 

следва да представи разработена програма за обучение и обстоятелството, че към настоящия 

момент същата е изготвена не може да повлияе на срока за изпълнение на поръчката. 

Отделно от изложеното дотук, следва да се отбележи и обстоятелството, че участникът не е 

отчел всички необходими фактически действия, които следва да извърши в предложения от 

него срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и организация на всяко едно от 

обученията. Съгласно чл. 3, ал. 2, изр. 2 от проекто-договора в срока за подготовка и 

организиране избраният изпълнител следва и да стартира провеждането на заявеното от 

Възложителя обучение. Тоест, в оферирания срок за изпълнение на поръчката се включват 

три основни дейности: подготовка, организиране и стартиране на обученията. Този пропуск 

на участника води и до невъзможността му да представи обективни обстоятелства, свързани 

с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо 

решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, с които да 

обоснове предложения от него срок. Така на практика Възложителят може в края на 

работния ден да заяви организирането на едно от обученията и съгласно оферирания  срок от 

1 (един) календарен ден и съобразно правилата за броене на сроковете съгласно чл. 72, изр. 3 

и 4 от ЗЗД в края на следващия работен ден участникът следва да е подготвил, организирал и 

стартирал провеждането на обучението. Участникът не посочва каквито и да било обективни 

обстоятелства, с които да обоснове, че в предложения от него срок е практически възможно 

да извърши тези фактически действия. Още повече съгласно чл. 3, ал. 4 от проекто-договора 

Възложителят има възможност да заяви всички обучения едновременно, което в цифрово 

изражение представлява подготовка, организация и стартиране в рамките на 1 (един) 

календарен ден на общо 8 (осем) обучения за общо 220 (двеста и двадесет) служители на 

община Смолян (Забележка: Към настоящия момент средносписъчния брой служители в 

община Смолян е 245 (двеста четиридесет и пет). Този факт също не е отчетен от 

участника и посочването на обстоятелствата, че участникът има договорени условия за 

настаняване и обучение в хотел х-л Перун лодж, Банско, както и условия за транспортиране 

на участниците от Смолян до х-л Перун лодж, Банско и обратно не могат да обусловят 

предложения срок за изпълнение на поръчката, доколкото в представената обосновка 

участникът не е предвидил, че в този срок от 1 (един) календарен ден за подготовка и 
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организация на всяко едно от обученията същите следва и да стартират. Представен е и 

примерен график за провеждане на обученията, в който единствено е посочено в какъв 

времеви период ще се осъществят обученията без допълнителни пояснения и аргументации 

към него, което го прави необективен и неотносим.         

Участникът е посочил като обективно обстоятелство и факта, че е изграден екип от 

специалисти-експерти по съответната тематика, обучители с опит в обучението на възрастни. 

Осигурен е и допълнителен екип за оперативно действие и качествено изпълнение на 

поръчката в София и на мястото на провеждане на обученията. При анализа на разпоредбите 

от закона обаче става ясно, че соченото обстоятелство за наличие на човешки ресурс е 

неотносимо и не може да съвпада с критериите за подбор. Това обстоятелство има значение 

за предварителния подбор на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради 

което, допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни 

обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП в писмената обосновка, означава заобикаляне на 

забраната на чл. 25, ал. 10 от ЗОП. Наличието на човешки ресурс е заложено от Възложителя 

в документацията за участие като минимално техническо изискване, на което всеки един 

участник трябва да отговаря, с оглед на което не е прието от комисията като обективно 

обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 

Настоящите мотиви се отнасят за всеки от предложените от участника срокове от 1 

(един) календарен ден за подготовка и организиране на обучение на тема „Управление на 

риска“, подготовка и организиране на обучение на тема „Тактики за ефективна 

комуникация”, подготовка и организиране на обучение на тема „Новаторство и бизнес 

ориентирано управление“, подготовка и организиране на обучение на тема „Публично и 

медийно представяне”, подготовка и организиране на обучение на тема „Повишаване на 

мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и 

идентификация“ и подготовка и организиране на обучение на тема „Работа с граждани от 

уязвимите групи”, тъй като участникът посочва едни и същи обстоятелства по отношение на 

всеки предложен от него срок.  

 

III. О П Р Е Д Е Л Я М 
 

1. 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, с получена обща комплексна оценка КО =  96.44 точки 
 

като 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 
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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 

принадлежност и идентификация“. 

 

24 500.00 

 

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. 

 

            На основание чл. 73, ал. 3 вр. с чл. 58а, ал. 5 от ЗОП и чл. 43 от ППЗОП препис от 

настоящото решение да бъде връчен на участниците в 3-дневен срок от издаването му лично 

срещу подпис или изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс. 

 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за 

защита на конкуренцията – гр. София, бул. „Витоша” № 18. 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 


