
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 2 
 

Днес 01.09.2017 година, комисия назначена със Заповед ОА-453/31.08.2017 година на 

Борис Борисов - Зам.-кмет на община Ботевград, упълномощено лице, съгласно Заповед № ОА-

1/03.01.2017г., издадена на основание чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 3, т. 2 (услуги) от ЗОП, чл. 97 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП  и във връзка с обявена обществена поръчка по 

реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” № C-13 от 22.08.2017 

г., с ID № 9067564 с предмет: „Изпълнение на независим финансов одит по проекти на 

Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с бенефициент 

Община Ботевград” с осем обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на 

независим финансов одит по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

административната сграда на Община Ботевград“; Обособена позиция 2: „Изпълнение на 

независим финансов одит по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 

от културната инфраструктура на гр. Ботевград“; Обособена позиция 3: „Изпълнение на 

независим финансов одит по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради 

от образователната инфраструктура на гр. Ботевград“; Обособена позиция 4: „Изпълнение на 

независим финансов одит по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 

от държавната инфраструктура на гр. Ботевград”; Обособена позиция 5: „Изпълнение на 

независим финансов одит по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград-етап 1“;  

Обособена позиция 6: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: „Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград-етап 2“;  

Обособена позиция 7: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: „Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград-етап 3“;  

Обособена позиция 8:  „Изпълнение на независим финансов одит по проект: „Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради гр. Ботевград-етап 4“, и с 

оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов – зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

2. Гергана Николова – мл. експерт „Управление на проекти“ 

3. Соня Христова – счетоводител 

4. Мариета Христова – гл. експерт ЕНПП 

се събра в 10:00 ч. в зала № 15 в сградата на общинска администрация Ботевград, за да разгледа 

на закрито заседание постъпилите оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена 

поръчка с горецитирания предмет. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към детайлно разглеждане на представените 

документи от участниците по реда на постъпване на офертите им, за съответствие с 

изискванията за личното състояние, в т.ч и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7, и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

1. „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД 
 Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите по обособени 

позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, съгласно изискванията на Възложителя /критериите за подбор и 

лично състояние/ и установи следното:  

 

За обособена позиция №1 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Глобъл 

Акаунтинг“ ЕООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №1 и предлага на Възложителя същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 
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За обособена позиция №2  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Глобъл 

Акаунтинг“ ЕООД отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №2 и предлага на Възложителя същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №3  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Глобъл 

Акаунтинг“ ЕООД отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №3 и предлага на Възложителя същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №4 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Глобъл 

Акаунтинг“ ЕООД отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №4 и предлага на Възложителя същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №5 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Глобъл 

Акаунтинг“ ЕООД отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №5 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №6 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Глобъл 

Акаунтинг“ ЕООД отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №6 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №7  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Глобъл 

Акаунтинг“ ЕООД отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №7 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №8 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Глобъл 

Акаунтинг“ ЕООД отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №8 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

2. „Грант Торнтон“ ООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите по обособени позиции 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, съгласно изискванията на Възложителя /критериите за подбор и лично 

състояние/ и установи следното:  

 

За обособена позиция №1  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Грант 

Торнтон“ ООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №1 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 
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За обособена позиция №2  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Грант 

Торнтон“ ООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №2 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №3  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Грант 

Торнтон“ ООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №3 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №4  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Грант 

Торнтон“ ООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №4 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №5 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Грант 

Торнтон“ ООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №5 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №6  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Грант 

Торнтон“ ООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №6 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №7  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Грант 

Торнтон“ ООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №7 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №8 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Грант 

Торнтон“ ООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №8 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

3. „Одит Консулт МД“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите по обособени позиции 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, съгласно изискванията на Възложителя /критериите за подбор и лично 

състояние/ и установи следното:  

 

За обособена позиция №1 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Одит 

Консулт МД“ ЕООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №1 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 
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За обособена позиция №2  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Одит 

Консулт МД“ ЕООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №2 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №3  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Одит 

Консулт МД“ ЕООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №3 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №4 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Одит 

Консулт МД“ ЕООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №4 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №5  

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Одит 

Консулт МД“ ЕООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №5 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №6 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Одит 

Консулт МД“ ЕООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №6 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №7 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Одит 

Консулт МД“ ЕООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №7 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

За обособена позиция №8 

Комисията разгледа обстойно документите на участника и установи, че участникът „Одит 

Консулт МД“ ЕООД отговаря на  критериите за подбор и изискванията за лично състояние  за 

обособена позиция №8 и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до понататъшно 

участие. 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, по реда на постъпване на 

офертите им и определяне на оценките по показател ТО - Техническа оценка на офертата, 

съгласно утвърдената от Възложителя методика, формирана по следната формула за всяка 

обособена позиция: 

ТОN = ТО1 + ТО2 

 където: ТОN е техническата оценка на офертата на участника N, с максимална стойност 100 

точки. 

              ТО1 е оценката по под-показател „Организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”, с максимална стойност 60 точки 
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              ТО2 е оценката по под-показател „Професионална компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката”, с максимална стойност 40 точки, която се 

изчислява по следната формула:  

ТО2 = ТО2е1= ОПЗ1*У1/УMAX + ПО1, където: 

ТО2е1 е индивидуалната оценка на професионалната компетентност на ключовия експерт; 

ОПЗ1 е оценката на основните професионални квалификации /знания/ на ключовия експерт, 

определена съобразно методиката; 

У1 е успех от дипломата за завършена степен на висшето образование на съответния ключов 

експерт; 

УMAX е максималната оценка съгласно системата за оценяване на знанията, приложима в 

държавата, в която е придобито образованието; 

ПО1 е оценката за наличието на професионални умения, усвоени в процеса на упражняване на 

определена длъжност или позиция (професионален опит), определена съобразно методиката. 

 

1. „ГЛОБЪЛ АКАУНТИНГ“ ЕООД  

►За обособена позиция 1: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 
към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 10.04.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мирослав Каменов. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.27 и оценка от защита на 

дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. Успех от диплома за завършено 

образование – 5.64 

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на 39 независими финансови 

одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1= 6Х5.64/6 +34 = 39.64 точки 
  

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“. Посочена е организация и правна рамка на 

ангажимента. Участникът е декларирал, че при извършването на дейността ще изпълни в пълен 

обем правните норми, в съответствие с българското и международно закодателство, 

регламентиращи дейността.  

В своето предложение участникът е посочил описание на дейностите, минимално изисквани от 

възложителя. Направено е и описание на дейностите, които са извън минимално изискваните от 

възложителя. Участникът е изложил методология за изпълнение на дейностите. Предвидени са 

други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще повишат качеството 

на поръчката. 

Участникът подробно в табличен вид е разписал разпределението на отговорностите, 

дейностите и задачите между експертите от предложения екип за времето от получаване на 

възлагателно писмо от възложителя до представянето на доклада за фактически констатации. В 

схема са показани комуникационните връзки между екипа експерти. Участникът е изложил 

разбирането си за дейността по вътрешен контрол при изпълнение на дейността. Контролът, 

който участникът предвижда е предварителен, свързан с вътрешни оценки, отчитане 

спецификата на индикаторите за използване на мониторинг, последващ контрол, външни 

оценки, процес на мониторинг, като част от ситемата за контрол на качество, управление на 

качеството на информацията, нива на управление на изпълнението на вътрешния контрол и др. 

За всички мерки по осъществяване на контрол е посочено и организацията на екипа за действие, 

както и обстоятелството че с предложените мерки се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е изложил описание на извършваните дейности, рамките на обществената поръчка 

с индикативен график за изпълнение. По отношение дейностите по договора, същите са 

изложени и в табличен вид е показан всеки етап на изпълнение, подетапите и разпределението 
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на всяка от предвидените стъпки и реално изпълними задачи по договора. В план график, в 

табличен вид нагледно е показано по дни разпределението на дейностите по договора, 

изпълними от експертите от момента на получаване на възлагателно писмо. 

По подпоказател ТО1, участникът получава 60 точки.  

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него експерти за времето от 

получаване на възлагателно писмо от Възложителя до предоставянето на доклада от 

фактическите констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

одиторския ангажимент, в който са посочени сроковете за действие при възлагане от страна на 

Възложителя чрез възлагателно писмо. 

За извършваните дейности е посочено за всеки от експертите кой какво ще изпълнява по 

отделните дейности-задачи. Дефинирано е документирането на информация, срещи с 

възложителя и др. 

Участникът е посочил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Посочени са и други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще 

допринесът за повишаване на качеството на предлаганата услуга и са относими към предмета 

на обществената поръчка. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 99,64 точки (ТОN=ТО1+ТО2=60+39,64) 

 

►За обособена позиция 2: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 
към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 25.03.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мирослав Каменов. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.27 и оценка от защита на 

дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. Успех от диплома за завършено 

образование – 5.64 

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на 39 независими финансови 

одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1= 6Х5.64/6 +34 =39.64 точки 

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“. Посочена е организация и правна рамка на 

ангажимента. Участникът е декларирал, че при извършването на дейността ще изпълни в пълен 

обем правните норми, в съответствие с българското и международно закодателство, 

регламентиращи дейността.  

В своето предложение участникът е посочил описание на дейностите, минимално изисквани от 

възложителя. Направено е и описание на дейностите, които са извън минимално изискваните от 

възложителя. Участникът е изложил методология за изпълнение на дейностите. Предвидени са 

други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще повишат качеството 

на поръчката. 

Участникът подробно в табличен вид е разписал разпределението на отговорностите, 

дейностите и задачите между експертите от предложения екип за времето от получаване на 

възлагателно писмо от възложителя до представянето на доклада за фактически констатации. В 

схема са показани комуникационните връзки между екипа експерти. Участникът е изложил 

разбирането си за дейността по вътрешен контрол при изпълнение на дейността. Контролът, 

който участникът предвижда е предварителен, свързан с вътрешни оценки, отчитане 

спецификата на индикаторите за използване на мониторинг, последващ контрол, външни 
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оценки, процес на мониторинг, като част от ситемата за контрол на качество, управление на 

качеството на информацията, нива на управление на изпълнението на вътрешния контрол и др. 

За всички мерки по осъществяване на контрол е посочено и организацията на екипа за действие, 

както и обстоятелството че с предложените мерки се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е изложил описание на извършваните дейности, рамките на обществената поръчка 

с индикативен график за изпълнение. По отношение дейностите по договора, същите са 

изложени и в табличен вид е показан всеки етап на изпълнение, подетапите и разпределението 

на всяка от предвидените стъпки и реално изпълними задачи по договора. В план график, в 

табличен вид нагледно е показано по дни разпределението на дейностите по договора, 

изпълними от експертите от момента на получаване на възлагателно писмо. 

В своето предложение участникът сочи, че ще осъществява реална комуникация с 

изпълнителите по обществените поръчки по проекта, с цел ефективно изпълнение на 

дейностите от предмета на обществената поръчка. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 60 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него експерти за времето от 

получаване на възлагателно писмо от Възложителя до предоставянето на доклада от 

фактическите констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

одиторския ангажимент, в който са посочени сроковете за действие при възлагане от страна на 

Възложителя чрез възлагателно писмо. 

За извършваните дейности е посочено за всеки от експертите кой какво ще изпълнява по 

отделните дейности-задачи. Дефинирано е документирането на информация, срещи с 

възложителя и др. 

Участникът е посочил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Посочени са и други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще 

допринесът за повишаване на качеството на предлаганата услуга и са относими към предмета 

на обществената поръчка. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 99,64 точки (ТОN=ТО1+ТО2=60+39,64) 

 

►За обособена позиция 3: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 
към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 18.03.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мирослав Каменов. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.27 и оценка от защита на 

дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. Успех от диплома за завършено 

образование – 5.64 

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на 39 независими финансови 

одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1= 6Х5.64/6 +34 =39.64 точки 

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“. Посочена е организация и правна рамка на 

ангажимента. Участникът е декларирал, че при извършването на дейността ще изпълни в пълен 

обем правните норми, в съответствие с българското и международно закодателство, 

регламентиращи дейността.  
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В своето предложение участникът е посочил описание на дейностите, минимално изисквани от 

възложителя. Направено е и описание на дейностите, които са извън минимално изискваните от 

възложителя. Участникът е изложил методология за изпълнение на дейностите. Предвидени са 

други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще повишат качеството 

на поръчката. 

Участникът подробно в табличен вид е разписал разпределението на отговорностите, 

дейностите и задачите между експертите от предложения екип за времето от получаване на 

възлагателно писмо от възложителя до представянето на доклада за фактически констатации. В 

схема са показани комуникационните връзки между екипа експерти. Участникът е изложил 

разбирането си за дейността по вътрешен контрол при изпълнение на дейността. Контролът, 

който участникът предвижда е предварителен, свързан с вътрешни оценки, отчитане 

спецификата на индикаторите за използване на мониторинг, последващ контрол, външни 

оценки, процес на мониторинг, като част от ситемата за контрол на качество, управление на 

качеството на информацията, нива на управление на изпълнението на вътрешния контрол и др. 

За всички мерки по осъществяване на контрол е посочено и организацията на екипа за действие, 

както и обстоятелството че с предложените мерки се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е изложил описание на извършваните дейности, рамките на обществената поръчка 

с индикативен график за изпълнение. По отношение дейностите по договора, същите са 

изложени и в табличен вид е показан всеки етап на изпълнение, подетапите и разпределението 

на всяка от предвидените стъпки и реално изпълними задачи по договора. В план график, в 

табличен вид нагледно е показано по дни разпределението на дейностите по договора, 

изпълними от експертите от момента на получаване на възлагателно писмо. 

В своето предложение участникът сочи, че ще осъществява реална комуникация с 

изпълнителите по обществените поръчки по проекта, с цел ефективно изпълнение на 

дейностите от предмета на обществената поръчка. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 60 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него експерти за времето от 

получаване на възлагателно писмо от Възложителя до предоставянето на доклада от 

фактическите констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

одиторския ангажимент, в който са посочени сроковете за действие при възлагане от страна на 

Възложителя чрез възлагателно писмо. 

За извършваните дейности е посочено за всеки от експертите кой какво ще изпълнява по 

отделните дейности-задачи. Дефинирано е документирането на информация, срещи с 

възложителя и др. 

Участникът е посочил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Посочени са и други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще 

допринесът за повишаване на качеството на предлаганата услуга и са относими към предмета 

на обществената поръчка. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 99,64 точки (ТОN=ТО1+ТО2=60+39,64) 

 

►За обособена позиция 4: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 
към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 15.09.2018 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мирослав Каменов. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.27 и оценка от защита на 



9 

 

дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. Успех от диплома за завършено 

образование – 5.64 

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на 39 независими финансови 

одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1= 6Х5.64/6 +34 =39.64 точки 
  

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“. Посочена е организация и правна рамка на 

ангажимента. Участникът е декларирал, че при извършването на дейността ще изпълни в пълен 

обем правните норми, в съответствие с българското и международно законодателство, 

регламентиращи дейността.  

В своето предложение участникът е посочил описание на дейностите, минимално изисквани от 

възложителя. Направено е и описание на дейностите, които са извън минимално изискваните от 

възложителя. Участникът е изложил методология за изпълнение на дейностите. Предвидени са 

други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще повишат качеството 

на поръчката. 

Участникът подробно в табличен вид е разписал разпределението на отговорностите, 

дейностите и задачите между експертите от предложения екип за времето от получаване на 

възлагателно писмо от възложителя до представянето на доклада за фактически констатации. В 

схема са показани комуникационните връзки между екипа експерти. Участникът е изложил 

разбирането си за дейността по вътрешен контрол при изпълнение на дейността. Контролът, 

който участникът предвижда е предварителен, свързан с вътрешни оценки, отчитане 

спецификата на индикаторите за използване на мониторинг, последващ контрол, външни 

оценки, процес на мониторинг, като част от системата за контрол на качество, управление на 

качеството на информацията, нива на управление на изпълнението на вътрешния контрол и др. 

За всички мерки по осъществяване на контрол е посочено и организацията на екипа за действие, 

както и обстоятелството че с предложените мерки се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е изложил описание на извършваните дейности, рамките на обществената поръчка 

с индикативен график за изпълнение. По отношение дейностите по договора, същите са 

изложени и в табличен вид е показан всеки етап на изпълнение, подетапите и разпределението 

на всяка от предвидените стъпки и реално изпълними задачи по договора. В план график, в 

табличен вид нагледно е показано по дни разпределението на дейностите по договора, 

изпълними от експертите от момента на получаване на възлагателно писмо. 

По подпоказател ТО1  участникът получава 60 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него експерти за времето от 

получаване на възлагателно писмо от Възложителя до предоставянето на доклада от 

фактическите констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

одиторския ангажимент, в който са посочени сроковете за действие при възлагане от страна на 

Възложителя чрез възлагателно писмо. 

За извършваните дейности е посочено за всеки от експертите кой какво ще изпълнява по 

отделните дейности-задачи. Дефинирано е документирането на информация, срещи с 

възложителя и др. 

Участникът е посочил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Посочени са и други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще 

допринесат за повишаване на качеството на предлаганата услуга и са относими към предмета на 

обществената поръчка. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 99,64 точки (ТОN=ТО1+ТО2=60+39,64) 
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►За обособена позиция 5: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 
към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 28.02.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мирослав Каменов. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.27 и оценка от защита на 

дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. Успех от диплома за завършено 

образование – 5.64 

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на 39 независими финансови 

одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1= 6Х5.64/6 +34 =39.64 точки 
  

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“. Посочена е организация и правна рамка на 

ангажимента. Участникът е декларирал, че при извършването на дейността ще изпълни в пълен 

обем правните норми, в съответствие с българското и международно закодателство, 

регламентиращи дейността.  

В своето предложение участникът е посочил описание на дейностите, минимално изисквани от 

възложителя. Направено е и описание на дейностите, които са извън минимално изискваните от 

възложителя. Участникът е изложил методология за изпълнение на дейностите. Предвидени са 

други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще повишат качеството 

на поръчката. 

Участникът подробно в табличен вид е разписал разпределението на отговорностите, 

дейностите и задачите между експертите от предложения екип за времето от получаване на 

възлагателно писмо от възложителя до представянето на доклада за фактически констатации. В 

схема са показани комуникационните връзки между екипа експерти. Участникът е изложил 

разбирането си за дейността по вътрешен контрол при изпълнение на дейността. Контролът, 

който участникът предвижда е предварителен, свързан с вътрешни оценки, отчитане 

спецификата на индикаторите за използване на мониторинг, последващ контрол, външни 

оценки, процес на мониторинг, като част от ситемата за контрол на качество, управление на 

качеството на информацията, нива на управление на изпълнението на вътрешния контрол и др. 

За всички мерки по осъществяване на контрол е посочено и организацията на екипа за действие, 

както и обстоятелството че с предложените мерки се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е изложил описание на извършваните дейности, рамките на обществената поръчка 

с индикативен график за изпълнение. По отношение дейностите по договора, същите са 

изложени и в табличен вид е показан всеки етап на изпълнение, подетапите и разпределението 

на всяка от предвидените стъпки и реално изпълними задачи по договора. В план график, в 

табличен вид нагледно е показано по дни разпределението на дейностите по договора, 

изпълними от експертите от момента на получаване на възлагателно писмо. 

В своето предложение участникът сочи, че ще осъществява реална комуникация с 

изпълнителите по обществените поръчки по проекта, с цел ефективно изпълнение на 

дейностите от предмета на обществената поръчка. 

По показател ТО1  участникът получава 60 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него експерти за времето от 

получаване на възлагателно писмо от Възложителя до предоставянето на доклада от 

фактическите констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  
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Участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

одиторския ангажимент, в който са посочени сроковете за действие при възлагане от страна на 

Възложителя чрез възлагателно писмо. 

За извършваните дейности е посочено за всеки от експертите кой какво ще изпълнява по 

отделните дейности-задачи. Дефинирано е документирането на информация, срещи с 

възложителя и др. 

Участникът е посочил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Посочени са и други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще 

допринесът за повишаване на качеството на предлаганата услуга и са относими към предмета 

на обществената поръчка. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 99,64 точки (ТОN=ТО1+ТО2=60+39,64) 

 

►За обособена позиция 6: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 
към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 08.05.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мирослав Каменов. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.27 и оценка от защита на 

дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. Успех от диплома за завършено 

образование – 5.64 

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на 39 независими финансови 

одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1= 6Х5.64/6 +34 =39.64 точки 
  

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“. Посочена е организация и правна рамка на 

ангажимента. Участникът е декларирал, че при извършването на дейността ще изпълни в пълен 

обем правните норми, в съответствие с българското и международно закодателство, 

регламентиращи дейността.  

В своето предложение участникът е посочил описание на дейностите, минимално изисквани от 

възложителя. Направено е и описание на дейностите, които са извън минимално изискваните от 

възложителя. Участникът е изложил методология за изпълнение на дейностите. Предвидени са 

други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще повишат качеството 

на поръчката. 

Участникът подробно в табличен вид е разписал разпределението на отговорностите, 

дейностите и задачите между експертите от предложения екип за времето от получаване на 

възлагателно писмо от възложителя до представянето на доклада за фактически констатации. В 

схема са показани комуникационните връзки между екипа експерти. Участникът е изложил 

разбирането си за дейността по вътрешен контрол при изпълнение на дейността. Контролът, 

който участникът предвижда е предварителен, свързан с вътрешни оценки, отчитане 

спецификата на индикаторите за използване на мониторинг, последващ контрол, външни 

оценки, процес на мониторинг, като част от ситемата за контрол на качество, управление на 

качеството на информацията, нива на управление на изпълнението на вътрешния контрол и др. 

За всички мерки по осъществяване на контрол е посочено и организацията на екипа за действие, 

както и обстоятелството че с предложените мерки се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е изложил описание на извършваните дейности, рамките на обществената поръчка 

с индикативен график за изпълнение. По отношение дейностите по договора, същите са 

изложени и в табличен вид е показан всеки етап на изпълнение, подетапите и разпределението 

на всяка от предвидените стъпки и реално изпълними задачи по договора. В план график, в 

табличен вид нагледно е показано по дни разпределението на дейностите по договора, 

изпълними от експертите от момента на получаване на възлагателно писмо. 
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В своето предложение участникът сочи, че ще осъществява реална комуникация с 

изпълнителите по обществените поръчки по проекта, с цел ефективно изпълнение на 

дейностите от предмета на обществената поръчка. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 60 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него експерти за времето от 

получаване на възлагателно писмо от Възложителя до предоставянето на доклада от 

фактическите констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

одиторския ангажимент, в който са посочени сроковете за действие при възлагане от страна на 

Възложителя чрез възлагателно писмо. 

За извършваните дейности е посочено за всеки от експертите кой какво ще изпълнява по 

отделните дейности-задачи. Дефинирано е документирането на информация, срещи с 

възложителя и др. 

Участникът е посочил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Посочени са и други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще 

допринесът за повишаване на качеството на предлаганата услуга и са относими към предмета 

на обществената поръчка. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 99,64 точки (ТОN=ТО1+ТО2=60+39,64) 

 

►За обособена позиция 7: 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 
към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 08.05.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мирослав Каменов. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.27 и оценка от защита на 

дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. Успех от диплома за завършено 

образование – 5.64 

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на 39 независими финансови 

одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1= 6Х5.64/6 +34 =39.64 точки 
  

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“. Посочена е организация и правна рамка на 

ангажимента. Участникът е декларирал, че при извършването на дейността ще изпълни в пълен 

обем правните норми, в съответствие с българското и международно закодателство, 

регламентиращи дейността.  

В своето предложение участникът е посочил описание на дейностите, минимално изисквани от 

възложителя. Направено е и описание на дейностите, които са извън минимално изискваните от 

възложителя. Участникът е изложил методология за изпълнение на дейностите. Предвидени са 

други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще повишат качеството 

на поръчката. 

Участникът подробно в табличен вид е разписал разпределението на отговорностите, 

дейностите и задачите между експертите от предложения екип за времето от получаване на 

възлагателно писмо от възложителя до представянето на доклада за фактически констатации. В 

схема са показани комуникационните връзки между екипа експерти. Участникът е изложил 

разбирането си за дейността по вътрешен контрол при изпълнение на дейността. Контролът, 

който участникът предвижда е предварителен, свързан с вътрешни оценки, отчитане 

спецификата на индикаторите за използване на мониторинг, последващ контрол, външни 
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оценки, процес на мониторинг, като част от ситемата за контрол на качество, управление на 

качеството на информацията, нива на управление на изпълнението на вътрешния контрол и др. 

За всички мерки по осъществяване на контрол е посочено и организацията на екипа за действие, 

както и обстоятелството че с предложените мерки се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е изложил описание на извършваните дейности, рамките на обществената поръчка 

с индикативен график за изпълнение. По отношение дейностите по договора, същите са 

изложени и в табличен вид е показан всеки етап на изпълнение, подетапите и разпределението 

на всяка от предвидените стъпки и реално изпълними задачи по договора. В план график, в 

табличен вид нагледно е показано по дни разпределението на дейностите по договора, 

изпълними от експертите от момента на получаване на възлагателно писмо. 

В своето предложение участникът сочи, че ще осъществява реална комуникация с 

изпълнителите по обществените поръчки по проекта, с цел ефективно изпълнение на 

дейностите от предмета на обществената поръчка. 

По подпоказател ТО1  участникът получава 60 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него експерти за времето от 

получаване на възлагателно писмо от Възложителя до предоставянето на доклада от 

фактическите констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

одиторския ангажимент, в който са посочени сроковете за действие при възлагане от страна на 

Възложителя чрез възлагателно писмо. 

За извършваните дейности е посочено за всеки от експертите кой какво ще изпълнява по 

отделните дейности-задачи. Дефинирано е документирането на информация, срещи с 

възложителя и др. 

Участникът е посочил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Посочени са и други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще 

допринесът за повишаване на качеството на предлаганата услуга и са относими към предмета 

на обществената поръчка. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 99,64 точки (ТОN=ТО1+ТО2=60+39,64) 

 

►За обособена позиция 8: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 30.04.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мирослав Каменов. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.27 и оценка от защита на 

дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. Успех от диплома за завършено 

образование – 5.64 

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на 39 независими финансови 

одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1= 6Х5.64/6 +34 =39.64 точки 
  

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“. Посочена е организация и правна рамка на 

ангажимента. Участникът е декларирал, че при извършването на дейността ще изпълни в пълен 

обем правните норми, в съответствие с българското и международно закодателство, 

регламентиращи дейността.  
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В своето предложение участникът е посочил описание на дейностите, минимално изисквани от 

възложителя. Направено е и описание на дейностите, които са извън минимално изискваните от 

възложителя. Участникът е изложил методология за изпълнение на дейностите. Предвидени са 

други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще повишат качеството 

на поръчката. 

Участникът подробно в табличен вид е разписал разпределението на отговорностите, 

дейностите и задачите между експертите от предложения екип за времето от получаване на 

възлагателно писмо от възложителя до представянето на доклада за фактически констатации. В 

схема са показани комуникационните връзки между екипа експерти. Участникът е изложил 

разбирането си за дейността по вътрешен контрол при изпълнение на дейността. Контролът, 

който участникът предвижда е предварителен, свързан с вътрешни оценки, отчитане 

спецификата на индикаторите за използване на мониторинг, последващ контрол, външни 

оценки, процес на мониторинг, като част от ситемата за контрол на качество, управление на 

качеството на информацията, нива на управление на изпълнението на вътрешния контрол и др. 

За всички мерки по осъществяване на контрол е посочено и организацията на екипа за действие, 

както и обстоятелството че с предложените мерки се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е изложил описание на извършваните дейности, рамките на обществената поръчка 

с индикативен график за изпълнение. По отношение дейностите по договора, същите са 

изложени и в табличен вид е показан всеки етап на изпълнение, подетапите и разпределението 

на всяка от предвидените стъпки и реално изпълними задачи по договора. В план график, в 

табличен вид нагледно е показано по дни разпределението на дейностите по договора, 

изпълними от експертите от момента на получаване на възлагателно писмо. 

В своето предложение участникът сочи, че ще осъществява реална комуникация с 

изпълнителите по обществените поръчки по проекта, с цел ефективно изпълнение на 

дейностите от предмета на обществената поръчка. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 60 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. 

Участникът е предложил предложил организация на персонала, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между посочените от него експерти за времето от получаване на 

възлагателно писмо от Възложителя до предоставянето на доклада от фактическите 

констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и получаване на оригиналните документи и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

одиторския ангажимент, в който са посочени сроковете за действие при възлагане от страна на 

Възложителя чрез възлагателно писмо. 

За извършваните дейности е посочено за всеки от експертите кой какво ще изпълнява по 

отделните дейности-задачи. Дефинирано е документирането на информация, срещи с 

възложителя и др. 

Участникът е посочил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Посочени са и други организационни мерки, извън посочените от възложителя, които ще 

допринесът за повишаване на качеството на предлаганата услуга и са относими към предмета 

на обществената поръчка. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 99,64 точки (ТОN=ТО1+ТО2=60+39,64) 

 

2. „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД 

►За обособена позиция 1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 
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 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 10.04.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Силвия Бориславова 

Динова. Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.55 и оценка от 

защита на дипломна работа -  6.00 – по данни от приложена диплома..  

Успех от диплома за завършено образование – 5.78. 

Декларирано е извършването на повече от 59 независими финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.78/6 +34 = 39.78 точки  

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

На първо място е изложено описание на дейностите и разбиране за предмета на обществената 

поръчка. Посочена е основната цел на поръчката и приложимото действащо законодателство, 

както и приложими указания, насоки и други материали на национално ниво. Посочено е и 

прилагането на действащи приложими регламенти, указания и насоки на ЕК. За всяка от 

дейностите е представено и правно основание за извършване на същата. 

На следващо място е описано минималното съдържание на дейностите по изпълнение на 

обществената поръчка, така, както са посочени от възложителя.   

Посочени са и дейности, които участникът ще извърши, извън тези, посочени от възложителя. 

Тези дейности са: проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и 

правото на ЕС при изпълнението и отчитането на проекта от страна на бенефициента, 

проследяване на ефективното прилагане от страна на бенефициента на ОПРР и осигуряване на 

допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за 

изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта. 

Участникът е изложил разбирането си за разпределението на отговорностите, дейностите и 

задачите между експертите от екипа си. В табличен вид е посочено разпределението на 

функциите, задачите и отговорностите на всички членове от екипа на участника. В табличен 

вид участникът е изложил разбирането си за осъществяването на вътрешния контрол от 

експертите на участника. Не е посочена обаче организацията на екипа от експерти. 

Описани са начините за комуникация с възложителя, като същите не са конкретни, а по-скоро 

общи, без срокове, лица/лице за контакт, начини на комуникация. 

На следващо място са посочени принципите, които ще спазват одиторите, при изпълнение на 

дейността, които са в съответствие с тези, посочени от възложителя. 

Посочени са мерки за вътрешен контрол. Представен е индикативен план за изпълнение на 

дейността в съответствие с посочения срок на изпълнение. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 40 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Представените други дейности не са извън посочените в изискванията на 

възложителя. Прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. Прилагането на 

правилата на ОПРР също е задължително за изпълнение при изпълнение на поръчката. 

Участникът не е обосновал какво включва допълнителния контролен механизъм за 

проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на 

разходи по проекта. Не е посочил неговия вид, обхват и съдържание и обосновка, че 

включването му ще доведе до повишаване на качеството за изпълнение на процедурата. 

Посочените мерки за вътрешен контрол касаят внедрена система за управление на самото 

дружество и внедрена система за управление на качеството, така както не са посочени 

конкретни мерки за вътрешен контрол и организация на работа на персонала, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Посочените като допълнителни организационни мерки не касаят извършване на такива извън 

изискуемите от възложителя, не са описани като обхват и съдържание и не е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Посочените „извършване на вътрешен контрол“, „управление на ангажимента като едно цяло“, 
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„наблюдение“ и др. подобни са типични за дейността, характерни за извършването й и не 

спадат към други организационни мерки с посочване на вид, обхват, съдържание и обосновка за 

повишаване качеството на предлаганата услуга. 

Посочената допълнителна мярка/допълнително предложен елемент към допълнителни 

организационни мерки, какъвто е посочения от участника – „външни оценки на възложителя“, 

комисията счита за несъотносим към този вид мерки, които са ангажимент изключително на 

изпълнителя на услугата, а не както е в случая, такива да бъдат вменявани на възложителя. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 79,78 точки (ТОN=ТО1+ТО2=40+39,78) 

 

►За обособена позиция 2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 25.03.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Силвия Бориславова 

Динова. Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.55 и оценка от 

защита на дипломна работа -  6.00 – по данни от приложена диплома..  

Успех от диплома за завършено образование – 5.78. 

Декларирано е извършването на повече от 59 независими финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.78/6 +34 = 39.78 точки  

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

На първо място е изложено описание на дейностите и разбиране за предмета на обществената 

поръчка. Посочена е основната цел на поръчката и приложимото действащо законодателство, 

както и приложими указания, насоки и други материали на национално ниво. Посочено е и 

прилагането на действащи приложими регламенти, указания и насоки на ЕК. За всяка от 

дейностите е представено и правно основание за извършване на същата. 

На следващо място е описано минималното съдържание на дейностите по изпълнение на 

обществената поръчка, така, както са посочени от възложителя.   

Посочени са и дейности, които участникът ще извърши, извън тези, посочени от възложителя. 

Тези дейности са: проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и 

правото на ЕС при изпълнението и отчитането на проекта от страна на бенефициента, 

проследяване на ефективното прилагане от страна на бенефициента на ОПРР и осигуряване на 

допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за 

изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта. 

Участникът е изложил разбирането си за разпределението на отговорностите, дейностите и 

задачите между експертите от екипа си. В табличен вид е посочено разпределението на 

функциите, задачите и отговорностите на всички членове от екипа на участника. В табличен 

вид участникът е изложил разбирането си за осъществяването на вътрешния контрол от 

експертите на участника. Не е посочена обаче организацията на екипа от експерти. 

Описани са начините за комуникация с възложителя, като същите не са конкретни, а по-скоро 

общи, без срокове, лица/лице за контакт, начини на комуникация. 

На следващо място са посочени принципите, които ще спазват одиторите, при изпълнение на 

дейността, които са в съответствие с тези, посочени от възложителя. 

Посочени са мерки за вътрешен контрол. Представен е индикативен план за изпълнение на 

дейността в съответствие с посочения срок на изпълнение. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 40 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Представените други дейности не са извън посочените в изискванията на 

възложителя. Прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. Прилагането на 

правилата на ОПРР също е задължително за изпълнение при изпълнение на поръчката. 
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Участникът не е обосновал какво включва допълнителния контролен механизъм за 

проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на 

разходи по проекта. Не е посочил неговия вид, обхват и съдържание и обосновка, че 

включването му ще доведе до повишаване на качеството за изпълнение на процедурата. 

Посочените мерки за вътрешен контрол касаят внедрена система за управление на самото 

дружество и внедрена система за управление на качеството, така както не са посочени 

конкретни мерки за вътрешен контрол и организация на работа на персонала, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Посочените като допълнителни организационни мерки не касаят извършване на такива извън 

изискуемите от възложителя, не са описани като обхват и съдържание и не е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Посочените „извършване на вътрешен контрол“, „управление на ангажимента като едно цяло“, 

„наблюдение“ и др. подобни са типични за дейността, характерни за извършването й и не 

спадат към други организационни мерки с посочване на вид, обхват, съдържание и обосновка за 

повишаване качеството на предлаганата услуга. 

Посочената допълнителна мярка/допълнително предложен елемент към допълнителни 

организационни мерки, какъвто е посочения от участника – „външни оценки на възложителя“, 

комисията счита за несъотносим към този вид мерки, които са ангажимент изключително на 

изпълнителя на услугата, а не както е в случая, такива да бъдат вменявани на възложителя. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 79,78 точки (ТОN=ТО1+ТО2=40+39,78) 

 

►За обособена позиция 3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 18.03.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Силвия Бориславова 

Динова. Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.55 и оценка от 

защита на дипломна работа -  6.00 – по данни от приложена диплома..  

Успех от диплома за завършено образование – 5.78. 

Декларирано е извършването на повече от 59 независими финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.78/6 +34 = 39.78 точки  

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

На първо място е изложено описание на дейностите и разбиране за предмета на обществената 

поръчка. Посочена е основната цел на поръчката и приложимото действащо законодателство, 

както и приложими указания, насоки и други материали на национално ниво. Посочено е и 

прилагането на действащи приложими регламенти, указания и насоки на ЕК. За всяка от 

дейностите е представено и правно основание за извършване на същата. 

На следващо място е описано минималното съдържание на дейностите по изпълнение на 

обществената поръчка, така, както са посочени от възложителя.   

Посочени са и дейности, които участникът ще извърши, извън тези, посочени от възложителя. 

Тези дейности са: проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и 

правото на ЕС при изпълнението и отчитането на проекта от страна на бенефициента, 

проследяване на ефективното прилагане от страна на бенефициента на ОПРР и осигуряване на 

допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за 

изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта. 

Участникът е изложил разбирането си за разпределението на отговорностите, дейностите и 

задачите между експертите от екипа си. В табличен вид е посочено разпределението на 

функциите, задачите и отговорностите на всички членове от екипа на участника. В табличен 

вид участникът е изложил разбирането си за осъществяването на вътрешния контрол от 

експертите на участника. Не е посочена обаче организацията на екипа от експерти. 
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Описани са начините за комуникация с възложителя, като същите не са конкретни, а по-скоро 

общи, без срокове, лица/лице за контакт, начини на комуникация. 

На следващо място са посочени принципите, които ще спазват одиторите, при изпълнение на 

дейността, които са в съответствие с тези, посочени от възложителя. 

Посочени са мерки за вътрешен контрол. Представен е индикативен план за изпълнение на 

дейността в съответствие с посочения срок на изпълнение. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 40 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Представените други дейности не са извън посочените в изискванията на 

възложителя. Прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. Прилагането на 

правилата на ОПРР също е задължително за изпълнение при изпълнение на поръчката. 

Участникът не е обосновал какво включва допълнителния контролен механизъм за 

проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на 

разходи по проекта. Не е посочил неговия вид, обхват и съдържание и обосновка, че 

включването му ще доведе до повишаване на качеството за изпълнение на процедурата. 

Посочените мерки за вътрешен контрол касаят внедрена система за управление на самото 

дружество и внедрена система за управление на качеството, така както не са посочени 

конкретни мерки за вътрешен контрол и организация на работа на персонала, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Посочените като допълнителни организационни мерки не касаят извършване на такива извън 

изискуемите от възложителя, не са описани като обхват и съдържание и не е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Посочените „извършване на вътрешен контрол“, „управление на ангажимента като едно цяло“, 

„наблюдение“ и др. подобни са типични за дейността, характерни за извършването й и не 

спадат към други организационни мерки с посочване на вид, обхват, съдържание и обосновка за 

повишаване качеството на предлаганата услуга. 

Посочената допълнителна мярка/допълнително предложен елемент към допълнителни 

организационни мерки, какъвто е посочения от участника – „външни оценки на възложителя“, 

комисията счита за несъотносим към този вид мерки, които са ангажимент изключително на 

изпълнителя на услугата, а не както е в случая, такива да бъдат вменявани на възложителя. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 79,78 точки (ТОN=ТО1+ТО2=40+39,78) 

 

►За обособена позиция 4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позоция – 10 календарни дни, считано ото датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 15.09.2018 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Силвия Бориславова 

Динова. Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.55 и оценка от 

защита на дипломна работа -  6.00 – по данни от приложена диплома..  

Успех от диплома за завършено образование – 5.78. 

Декларирано е извършването на повече от 59 независими финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.78/6 +34 = 39.78 точки  

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

На първо място е изложено описание на дейностите и разбиране за предмета на обществената 

поръчка. Посочена е основната цел на поръчката и приложимото действащо законодателство, 

както и приложими указания, насоки и други материали на национално ниво. Посочено е и 

прилагането на действащи приложими регламенти, указания и насоки на ЕК. За всяка от 

дейностите е представено и правно основание за извършване на същата. 
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На следващо място е описано минималното съдържание на дейностите по изпълнение на 

обществената поръчка, така, както са посочени от възложителя.   

Посочени са и дейности, които участникът ще извърши, извън тези, посочени от възложителя. 

Тези дейности са: проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и 

правото на ЕС при изпълнението и отчитането на проекта от страна на бенефициента, 

проследяване на ефективното прилагане от страна на бенефициента на ОПРР и осигуряване на 

допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за 

изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта. 

Участникът е изложил разбирането си за разпределението на отговорностите, дейностите и 

задачите между експертите от екипа си. В табличен вид е посочено разпределението на 

функциите, задачите и отговорностите на всички членове от екипа на участника. В табличен 

вид участникът е изложил разбирането си за осъществяването на вътрешния контрол от 

експертите на участника. Не е посочена обаче организацията на екипа от експерти. 

Описани са начините за комуникация с възложителя, като същите не са конкретни, а по-скоро 

общи, без срокове, лица/лице за контакт, начини на комуникация. 

На следващо място са посочени принципите, които ще спазват одиторите, при изпълнение на 

дейността, които са в съотвествие с тези, посочени от възложителя. 

Посочени са мерки за вътрешен контрол. Представен е индикативен план за изпълнение на 

дейността в съответствие с посочения срок на изпълнение. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 40 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Представените други дейности не са извън посочените в изискванията на 

възложителя. Прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. Прилагането на 

правилатата на ОПРР също е задължително за изпълнение при изпълнение на поръчката. 

Участникът не е обосновал какво включва допълнителния контролен механизъм за 

проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на 

разходи по проекта. Не е посочил неговия вид, обхват и съдържание и обосновка, че 

включването му ще доведе до повишаване на качеството за изпълнение на процедурата. 

Посочените мерки за вътрешен контрол касаят внедрена система за управление на самото 

дружество и внедрена система за управление на качеството, така както не са посочени 

конкретни мерки за вътрешен контрол и организация на работа на персонала, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Посочените като допълнителни организационни мерки не касаят извършване на такива извън 

изискуемите от възложителя, не са описани като обхват и съдържание и не е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Посочените „извършване на вътрешен контрол“,  „управление на ангажимента като едно цяло“, 

„наблюдение“ и др. подобни са типични за дейността, характерни за извършването й и не 

спадат към други организационни мерки с посочване на вид, обхват, съдържание и обосновка за 

повишаване качеството на предлаганата услуга. 

Посочената допълнителна мярка/допълнително предложен елемент към допълнителни 

организационни мерки, какъвто е посочения от участника – „външни оценки на възложителя“, 

комисията счита за несъотносим към този вид мерки, които са ангажимент изключително на 

изпълнителя на услугата, а не както е в случая, такива да бъдат вменявани на възложителя. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 79,78 точки (ТОN=ТО1+ТО2=40+39,78) 

 

►За обособена позиция 5: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 28.02.2019 г. 
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Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Силвия Бориславова 

Динова. Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.55 и оценка от 

защита на дипломна работа -  6.00 – по данни от приложена диплома..  

Успех от диплома за завършено образование – 5.78. 

Декларирано е извършването на повече от 59 независими финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.78/6 +34 = 39.78 точки  

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

На първо място е изложено описание на дейностите и разбиране за предмета на обществената 

поръчка. Посочена е основната цел на поръчката и приложимото действащо законодателство, 

както и приложими указания, насоки и други материали на национално ниво. Посочено е и 

прилагането на действащи приложими регламенти, указания и насоки на ЕК. За всяка от 

дейностите е представено и правно основание за извършване на същата. 

На следващо място е описано минималното съдържание на дейностите по изпълнение на 

обществената поръчка, така, както са посочени от възложителя.   

Посочени са и дейности, които участникът ще извърши, извън тези, посочени от възложителя. 

Тези дейности са: проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и 

правото на ЕС при изпълнението и отчитането на проекта от страна на бенефициента, 

проследяване на ефективното прилагане от страна на бенефициента на ОПРР и осигуряване на 

допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за 

изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта. 

Участникът е изложил разбирането си за разпределението на отговорностите, дейностите и 

задачите между експертите от екипа си. В табличен вид е посочено разпределението на 

функциите, задачите и отговорностите на всички членове от екипа на участника. В табличен 

вид участникът е изложил разбирането си за осъществяването на вътрешния контрол от 

експертите на участника. Не е посочена обаче организацията на екипа от експерти. 

Описани са начините за комуникация с възложителя, като същите не са конкретни, а по-скоро 

общи, без срокове, лица/лице за контакт, начини на комуникация. 

На следващо място са посочени принципите, които ще спазват одиторите, при изпълнение на 

дейността, които са в съответствие с тези, посочени от възложителя. 

Посочени са мерки за вътрешен контрол. Представен е индикативен план за изпълнение на 

дейността в съответствие с посочения срок на изпълнение. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 40 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Представените други дейности не са извън посочените в изискванията на 

възложителя. Прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. Прилагането на 

правилата на ОПРР също е задължително за изпълнение при изпълнение на поръчката. 

Участникът не е обосновал какво включва допълнителния контролен механизъм за 

проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на 

разходи по проекта. Не е посочил неговия вид, обхват и съдържание и обосновка, че 

включването му ще доведе до повишаване на качеството за изпълнение на процедурата. 

Посочените мерки за вътрешен контрол касаят внедрена система за управление на самото 

дружество и внедрена система за управление на качеството, така както не са посочени 

конкретни мерки за вътрешен контрол и организация на работа на персонала, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Посочените като допълнителни организационни мерки не касаят извършване на такива извън 

изискуемите от възложителя, не са описани като обхват и съдържание и не е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Посочените „извършване на вътрешен контрол“, „управление на ангажимента като едно цяло“, 

„наблюдение“ и др. подобни са типични за дейността, характерни за извършването й и не 

спадат към други организационни мерки с посочване на вид, обхват, съдържание и обосновка за 

повишаване качеството на предлаганата услуга. 
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Посочената допълнителна мярка/допълнително предложен елемент към допълнителни 

организационни мерки, какъвто е посочения от участника – „външни оценки на възложителя“, 

комисията счита за несъотносим към този вид мерки, които са ангажимент изключително на 

изпълнителя на услугата, а не както е в случая, такива да бъдат вменявани на възложителя. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 79,78 точки (ТОN=ТО1+ТО2=40+39,78) 

 

►За обособена позиция 6: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 08.05.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Силвия Бориславова 

Динова. Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.55 и оценка от 

защита на дипломна работа -  6.00 – по данни от приложена диплома..  

Успех от диплома за завършено образование – 5.78. 

Декларирано е извършването на повече от 59 независими финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.78/6 +34 = 39.78 точки  

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

На първо място е изложено описание на дейностите и разбиране за предмета на обществената 

поръчка. Посочена е основната цел на поръчката и приложимото действащо законодателство, 

както и приложими указания, насоки и други материали на национално ниво. Посочено е и 

прилагането на действащи приложими регламенти, указания и насоки на ЕК. За всяка от 

дейностите е представено и правно основание за извършване на същата. 

На следващо място е описано минималното съдържание на дейностите по изпълнение на 

обществената поръчка, така, както са посочени от възложителя.   

Посочени са и дейности, които участникът ще извърши, извън тези, посочени от възложителя. 

Тези дейности са: проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и 

правото на ЕС при изпълнението и отчитането на проекта от страна на бенефициента, 

проследяване на ефективното прилагане от страна на бенефициента на ОПРР и осигуряване на 

допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за 

изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта. 

Участникът е изложил разбирането си за разпределението на отговорностите, дейностите и 

задачите между експертите от екипа си. В табличен вид е посочено разпределението на 

функциите, задачите и отговорностите на всички членове от екипа на участника. В табличен 

вид участникът е изложил разбирането си за осъществяването на вътрешния контрол от 

експертите на участника. Не е посочена обаче организацията на екипа от експерти. 

Описани са начините за комуникация с възложителя, като същите не са конкретни, а по-скоро 

общи, без срокове, лица/лице за контакт, начини на комуникация. 

На следващо място са посочени принципите, които ще спазват одиторите, при изпълнение на 

дейността, които са в съответствие с тези, посочени от възложителя. 

Посочени са мерки за вътрешен контрол. Представен е индикативен план за изпълнение на 

дейността в съответствие с посочения срок на изпълнение. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 40 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Представените други дейности не са извън посочените в изискванията на 

възложителя. Прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. Прилагането на 

правилата на ОПРР също е задължително за изпълнение при изпълнение на поръчката. 

Участникът не е обосновал какво включва допълнителния контролен механизъм за 

проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на 
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разходи по проекта. Не е посочил неговия вид, обхват и съдържание и обосновка, че 

включването му ще доведе до повишаване на качеството за изпълнение на процедурата. 

Посочените мерки за вътрешен контрол касаят внедрена система за управление на самото 

дружество и внедрена система за управление на качеството, така както не са посочени 

конкретни мерки за вътрешен контрол и организация на работа на персонала, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Посочените като допълнителни организационни мерки не касаят извършване на такива извън 

изискуемите от възложителя, не са описани като обхват и съдържание и не е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Посочените „извършване на вътрешен контрол“, „управление на ангажимента като едно цяло“, 

„наблюдение“ и др. подобни са типични за дейността, характерни за извършването й и не 

спадат към други организационни мерки с посочване на вид, обхват, съдържание и обосновка за 

повишаване качеството на предлаганата услуга. 

Посочената допълнителна мярка/допълнително предложен елемент към допълнителни 

организационни мерки, какъвто е посочения от участника – „външни оценки на възложителя“, 

комисията счита за несъотносим към този вид мерки, които са ангажимент изключително на 

изпълнителя на услугата, а не както е в случая, такива да бъдат вменявани на възложителя. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 79,78 точки (ТОN=ТО1+ТО2=40+39,78) 

 

►За обособена позиция 7: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 08.05.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Силвия Бориславова 

Динова. Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.55 и оценка от 

защита на дипломна работа -  6.00 – по данни от приложена диплома..  

Успех от диплома за завършено образование – 5.78. 

Декларирано е извършването на повече от 59 независими финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.78/6 +34 = 39.78 точки  

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

На първо място е изложено описание на дейностите и разбиране за предмета на обществената 

поръчка. Посочена е основната цел на поръчката и приложимото действащо законодателство, 

както и приложими указания, насоки и други материали на национално ниво. Посочено е и 

прилагането на действащи приложими регламенти, указания и насоки на ЕК. За всяка от 

дейностите е представено и правно основание за извършване на същата. 

На следващо място е описано минималното съдържание на дейностите по изпълнение на 

обществената поръчка, така, както са посочени от възложителя.   

Посочени са и дейности, които участникът ще извърши, извън тези, посочени от възложителя. 

Тези дейности са: проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и 

правото на ЕС при изпълнението и отчитането на проекта от страна на бенефициента, 

проследяване на ефективното прилагане от страна на бенефициента на ОПРР и осигуряване на 

допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за 

изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта. 

Участникът е изложил разбирането си за разпределението на отговорностите, дейностите и 

задачите между експертите от екипа си. В табличен вид е посочено разпределението на 

функциите, задачите и отговорностите на всички членове от екипа на участника. В табличен 

вид участникът е изложил разбирането си за осъществяването на вътрешния контрол от 

експертите на участника. Не е посочена обаче организацията на екипа от експерти. 
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Описани са начините за комуникация с възложителя, като същите не са конкретни, а по-скоро 

общи, без срокове, лица/лице за контакт, начини на комуникация. 

На следващо място са посочени принципите, които ще спазват одиторите, при изпълнение на 

дейността, които са в съответствие с тези, посочени от възложителя. 

Посочени са мерки за вътрешен контрол. Представен е индикативен план за изпълнение на 

дейността в съответствие с посочения срок на изпълнение. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 40 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Представените други дейности не са извън посочените в изискванията на 

възложителя. Прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. Прилагането на 

правилата на ОПРР също е задължително за изпълнение при изпълнение на поръчката. 

Участникът не е обосновал какво включва допълнителния контролен механизъм за 

проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на 

разходи по проекта. Не е посочил неговия вид, обхват и съдържание и обосновка, че 

включването му ще доведе до повишаване на качеството за изпълнение на процедурата. 

Посочените мерки за вътрешен контрол касаят внедрена система за управление на самото 

дружество и внедрена система за управление на качеството, така както не са посочени 

конкретни мерки за вътрешен контрол и организация на работа на персонала, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Посочените като допълнителни организационни мерки не касаят извършване на такива извън 

изискуемите от възложителя, не са описани като обхват и съдържание и не е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Посочените „извършване на вътрешен контрол“, „управление на ангажимента като едно цяло“, 

„наблюдение“ и др. подобни са типични за дейността, характерни за извършването й и не 

спадат към други организационни мерки с посочване на вид, обхват, съдържание и обосновка за 

повишаване качеството на предлаганата услуга. 

Посочената допълнителна мярка/допълнително предложен елемент към допълнителни 

организационни мерки, какъвто е посочения от участника – „външни оценки на възложителя“, 

комисията счита за несъотносим към този вид мерки, които са ангажимент изключително на 

изпълнителя на услугата, а не както е в случая, такива да бъдат вменявани на възложителя. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 79,78 точки (ТОN=ТО1+ТО2=40+39,78) 

 

►За обособена позиция 8: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на обособената 

позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо, но не по-

късно от 30.04.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Силвия Бориславова 

Динова. Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.55 и оценка от 

защита на дипломна работа -  6.00 – по данни от приложена диплома..  

Успех от диплома за завършено образование – 5.78. 

Декларирано е извършването на повече от 59 независими финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.78/6 +34 = 39.78 точки  

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

На първо място е изложено описание на дейностите и разбиране за предмета на обществената 

поръчка. Посочена е основната цел на поръчката и приложимото действащо законодателство, 

както и приложими указания, насоки и други материали на национално ниво. Посочено е и 

прилагането на действащи приложими регламенти, указания и насоки на ЕК. За всяка от 

дейностите е представено и правно основание за извършване на същата. 
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На следващо място е описано минималното съдържание на дейностите по изпълнение на 

обществената поръчка, така, както са посочени от възложителя.   

Посочени са и дейности, които участникът ще извърши, извън тези, посочени от възложителя. 

Тези дейности са: проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и 

правото на ЕС при изпълнението и отчитането на проекта от страна на бенефициента, 

проследяване на ефективното прилагане от страна на бенефициента на ОПРР и осигуряване на 

допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за 

изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта. 

Участникът е изложил разбирането си за разпределението на отговорностите, дейностите и 

задачите между експертите от екипа си. В табличен вид е посочено разпределението на 

функциите, задачите и отговорностите на всички членове от екипа на участника. В табличен 

вид участникът е изложил разбирането си за осъществяването на вътрешния контрол от 

експертите на участника. Не е посочена обаче организацията на екипа от експерти. 

Описани са начините за комуникация с възложителя, като същите не са конкретни, а по-скоро 

общи, без срокове, лица/лице за контакт, начини на комуникация. 

На следващо място са посочени принципите, които ще спазват одиторите, при изпълнение на 

дейността, които са в съответствие с тези, посочени от възложителя. 

Посочени са мерки за вътрешен контрол. Представен е индикативен план за изпълнение на 

дейността в съответствие с посочения срок на изпълнение. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 40 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Представените други дейности не са извън посочените в изискванията на 

възложителя. Прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. Прилагането на 

правилата на ОПРР също е задължително за изпълнение при изпълнение на поръчката. 

Участникът не е обосновал какво включва допълнителния контролен механизъм за 

проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на 

разходи по проекта. Не е посочил неговия вид, обхват и съдържание и обосновка, че 

включването му ще доведе до повишаване на качеството за изпълнение на процедурата. 

Посочените мерки за вътрешен контрол касаят внедрена система за управление на самото 

дружество и внедрена система за управление на качеството, така както не са посочени 

конкретни мерки за вътрешен контрол и организация на работа на персонала, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Посочените като допълнителни организационни мерки не касаят извършване на такива извън 

изискуемите от възложителя, не са описани като обхват и съдържание и не е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Посочените „извършване на вътрешен контрол“, „управление на ангажимента като едно цяло“, 

„наблюдение“ и др. подобни са типични за дейността, характерни за извършването й и не 

спадат към други организационни мерки с посочване на вид, обхват, съдържание и обосновка за 

повишаване качеството на предлаганата услуга. 

Посочената допълнителна мярка/допълнително предложен елемент към допълнителни 

организационни мерки, какъвто е посочения от участника – „външни оценки на възложителя“, 

комисията счита за несъотносим към този вид мерки, които са ангажимент изключително на 

изпълнителя на услугата, а не както е в случая, такива да бъдат вменявани на възложителя. 

Оценката на техническото предложение ТОN e 79,78 точки (ТОN=ТО1+ТО2=40+39,78) 

 

3. „ОДИТ КОНСУЛТ МД“ ЕООД 

►За обособена позиция 1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 10.04.2019 г. 
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Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мария Даскалова. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.08 – по данни от приложена 

диплома и оценка от защита на дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. 

Успех от диплома за завършено образование – 5.54.  

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на повече от 36 независими 

финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.54/6 +34 =39.54 точки 

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

1. Концепция за организация на персонала 

2. План-график за изпълнение на поръчката 

В Концепция за организация на персонала участникът е посочил дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Дейностите съответстват на 

посочените и изискуеми такива от възложителя. Също така участникът е изложил разбирането 

си за връзката между изпълняваните дейности и очакваните резултати. Декларирал е, че ще 

приложи обща одиторска стратегия и план на одита. 

В табличен вид е изложил система за вътрешен контрол. Описани са мерки за вътрешен 

контрол, които са несъотносими и са свързани с рискове при изпълнение на предмета на 

поръчката. Не е обосновано посочените мерки как ще се отразят и ще гарантират качество при 

изпълнение на услугата. 

Посочени са етични принципи при изпълнение на предмета на поръчката, както и че 

комуникацията с възложителя осъществява ще се посредством т. нар. „открит канал за 

комуникация“. 

Участникът е посочил приложимата нормативна база за изпълнение на поръчката. Комисията 

констатира, че прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. 

В предложението си участникът е обърнал внимание на рисковете при изпълнение на услугата. 

Комисията констира, че изложените рискове не подлежат на самостоятелна оценка по 

методиката, посочена от възложителя. 

На последно място в тектова част и в табличен вид са посочени задачите и отговорностите на 

екипа, отговорен за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 10 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Накратко са разписани отговорностите и дейностите на персонала, отговорен 

за изпълнение на поръчката. Посочени са задачи за изпълнение от експертите в раздел 

„Разпределение на експертите по дейности”. В приложения план-график са посочени основните 

дейности и отговорния за изпълнението на дейността експерт. 

Посочено е, че ще се осъществява комуникация с Възложителя за гарантиране изпълнението на 

задачата. Участникът е посочил, че ще използва „открити канали за комуникация“. 

Участникът не представя разпределение  по  експерти  на ниво отделна задача. За всяка дейност 

не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. Не са посочени други 

организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани 

като вид, обхват и съдържание с обосновка за качествено изпълнение на поръчката. 

Съгласно методиката за оценка, липсата на дефинирани необходими ресурси за изпълнение на 

услугата представлява самостоятелно основание за присъждане на 10 т.  

Оценката на техническото предложение ТОN e 49,54 точки (ТОN=ТО1+ТО2=10+39,54) 

 

►За обособена позиция 2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 
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 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 25.03.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мария Даскалова. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.08 – по данни от приложена 

диплома и оценка от защита на дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. 

Успех от диплома за завършено образование – 5.54.  

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на повече от 36 независими 

финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.54/6 +34 =39.54 точки 

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

1. Концепция за организация на персонала 

2. План-график за изпълнение на поръчката 

В Концепция за организация на персонала участникът е посочил дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Дейностите съответстват на 

посочените и изискуеми такива от възложителя. Също така участникът е изложил разбирането 

си за връзката между изпълняваните дейности и очакваните резултати. Декларирал е, че ще 

приложи обща одиторска стратегия и план на одита. 

В табличен вид е изложил система за вътрешен контрол. Описани са мерки за вътрешен 

контрол, които са несъотносими и са свързани с рискове при изпълнение на предмета на 

поръчката. Не е обосновано посочените мерки как ще се отразят и ще гарантират качество при 

изпълнение на услугата. 

Посочени са етични принципи при изпълнение на предмета на поръчката, както и че 

комуникацията с възложителя ще се осъществява посредством т. нар. „открити канали за 

комуникация“. 

Участникът е посочил приложимата нормативна база за изпълнение на поръчката. Комисията 

констатира, че прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. 

В предложението си участникът е обърнал внимание на рисковете при изпълнение на услугата. 

Комисията констира, че изложени рискове не подлежат на самостоятелна оценка по методиката 

посочена от възложителя. 

На последно място в тектова част и в табличен вид са посочени задачите и отговорностите на 

екипа, отговорен за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател ТО1  участникът получава 10 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Накратко са разписани отговорностите и дейностите на персонала, отговорен 

за изпълнение на поръчката. Посочени са задачи за изпълнение от експертите в раздел 

„Разпределение на експертите по дейности”. В приложения план-график са посочени основните 

дейности и отговорния за изпълнението на дейността експерт. 

Посочено е, че ще се осъществява комуникация с Възложителя за гарантиране изпълнението на 

задачата. Участникът е посочил, че ще използва „открит канал за комуникация“. 

Участникът не представя разпределение  по  експерти  на ниво отделна задача. За всяка дейност 

не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. Не са посочени други 

организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани 

като вид, обхват и съдържание с обосновка за качествено изпълнение на поръчката. 

Съгласно методиката за оценка, липсата на дефинирани необходими ресурси за изпълнение на 

услугата представлява самостоятелно основание за присъждане на 10 т.  

Оценката на техническото предложение ТОN e 49,54 точки (ТОN=ТО1+ТО2=10+39,54) 
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►За обособена позиция 3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 10.04.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мария Даскалова. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.08 – по данни от приложена 

диплома и оценка от защита на дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. 

Успех от диплома за завършено образование – 5.54.  

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на повече от 36 независими 

финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.54/6 +34 =39.54 точки 

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

1. Концепция за организация на персонала 

2. План-график за изпълнение на поръчката 

В Концепция за организация на персонала участникът е посочил дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Дейностите съответстват на 

посочените и изискуеми такива от възложителя. Също така участникът е изложил разбирането 

си за връзката между изпълняваните дейности и очакваните резултати. Декларирал е, че ще 

приложи обща одиторска стратегия и план на одита. 

В табличен вид е изложил система за вътрешен контрол. Описани са мерки за вътрешен 

контрол, които са несъотносими и са свързани с рискове при изпълнение на предмета на 

поръчката. Не е обосновано посочените мерки как ще се отразят и ще гарантират качество при 

изпълнение на услугата. 

Посочени са етични принципи при изпълнение на предмета на поръчката, както и че 

комуникацията с възложителя ще се осъществява посредством т. нар. „открити канали за 

комуникация“.  

Участникът е посочил приложимата нормативна база за изпълнение на поръчката. Комисията 

констатира, че прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. 

В предложението си участникът е обърнал внимание на рисковете при изпълнение на услугата. 

Комисията констира, че изложени рискове не подлежат на самостоятелна оценка по методиката 

посочена от възложителя. 

На последно място в тектова части и в табличен вид са посочени задачите и отговорностите на 

екипа, отговорен за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 10 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Накратко са разписани отговорностите и дейностите на персонала, отговорен 

за изпълнение на поръчката. Посочени са задачи за изпълнение от експертите в раздел 

„Разпределение на експертите по дейности”. В приложения план-график са посочени основните 

дейности и отговорния за изпълнението на дейността експерт. 

Посочено е, че ще се осъществява комуникация с Възложителя за гарантиране изпълнението на 

задачата. Участникът е посочил, че ще използва „открит канал за комуникация“. 

Участникът не представя разпределение  по  експерти  на ниво отделна задача. За всяка дейност 

не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. Не са посочени други 

организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани 

като вид, обхват и съдържание с обосновка за качествено изпълнение на поръчката. 

Съгласно методиката за оценка, липсата на дефинирани необходими ресурси за изпълнение на 

услугата представлява самостоятелно основание за присъждане на 10 т.  

Оценката на техническото предложение ТОN e 49,54 точки (ТОN=ТО1+ТО2=10+39,54) 
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►За обособена позиция 4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 15.09.2018 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мария Даскалова. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.08 – по данни от приложена 

диплома и оценка от защита на дипломна работа – 6.00  

Успех от диплома за завършено образование – 5.54.  

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на повече от 36 независими 

финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.54/6 +34 =39.54 точки 

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

1. Концепция за организация на персонала 

2. План-график за изпълнение на поръчката 

В Концепция за организация на персонала участникът е посочил дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Дейностите съответстват на 

посочените и изискуеми такива от възложителя. Също така участникът е изложил разбирането 

си за връзката между изпълняваните дейности и очакваните резултати. Декларирал е, че ще 

приложи обща одиторска стратегия и план на одита. 

В табличен вид е изложил система за вътрешен контрол. Описани са мерки за вътрешен 

контрол, които са несъотносими и са свързани с рискове при изпълнение на предмета на 

поръчката. Не е обосновано посочените мерки как ще се отразят и ще гарантират качество при 

изпълнение на услугата. 

Посочени са етични принципи при изпълнение на предмета на поръчката, както и че 

комуникацията с възложителя ще се осъшествява посредством т. нар. „открити канали за 

комуникация“.  

Участникът е посочил приложимата нормативна база за изпълнение на поръчката. Комисията 

констатира, че прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. 

В предложението си участникът е обърнал внимание на рисковете при изпълнение на услугата. 

Комисията констира, че изложени рискове не подлежат на самостоятелна оценка по методиката 

посочена от възложителя. 

На последно място в тектова части и в табличен вид са посочени задачите и отговорностите на 

екипа, отговорен за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 10 точки. 
 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено от 

възложителя. Накратко са разписани отговорностите и дейностите на персонала, отговорен за 

изпълнение на поръчката. Посочени са задачи за изпълнение от експертите в раздел „Разпределение 

на експертите по дейности”. В приложения план-график са посочени основните дейности и 

отговорния за изпълнението на дейността експерт. 

Посочено е, че ще се осъществява комуникация с Възложителя за гарантиране изпълнението на 

задачата. Участникът е посочил, че ще използва „открит канал за комуникация“. 

Участникът не представя разпределение  по  експерти  на ниво отделна задача. За всяка дейност не 

са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. Не са посочени други 

организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани като 

вид, обхват и съдържание с обосновка за качествено изпълнение на поръчката. 

Съгласно методиката за оценка, липсата на дефинирани необходими ресурси за изпълнение на 

услугата представлява самостоятелно основание за присъждане на 10 т.  

Оценката на техническото предложение ТОN e 49,54 точки (ТОN=ТО1+ТО2=10+39,54) 
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►За обособена позиция 5: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на обособената 

позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо, но не по-

късно от 28.02.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мария Даскалова. Посоченият 

експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.08 – по данни от приложена диплома и 

оценка от защита на дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. Успех от диплома за 

завършено образование – 5.54.  

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на повече от 36 независими финансови 

одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.54/6 +34 =39.54 точки 
 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

1. Концепция за организация на персонала 

2. План-график за изпълнение на поръчката 

В Концепция за организация на персонала участникът е посочил дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Дейностите съответстват на 

посочените и изискуеми такива от възложителя. Също така участникът е изложил разбирането 

си за връзката между изпълняваните дейности и очакваните резултати. Декларирал е, че ще 

приложи обща одиторска стратегия и план на одита. 

В табличен вид е изложил система за вътрешен контрол. Описани са мерки за вътрешен 

контрол, които са несъотносими и са свързани с рискове при изпълнение на предмета на 

поръчката. Не е обосновано посочените мерки как ще се отразят и ще гарантират качество при 

изпълнение на услугата. 

Посочени са етични принципи при изпълнение на предмета на поръчката, както и че 

комуникацията с възложителя ще се осъществява посредством т. нар. „открити канали за 

комуникация“. 

Участникът е посочил приложимата нормативна база за изпълнение на поръчката. Комисията 

констатира, че прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. 

В предложението си участникът е обърнал внимание на рисковете при изпълнение на услугата. 

Комисията констира, че изложени рискове не подлежат на самостоятелна оценка по методиката 

посочена от възложителя. 

На последно място в тектова части и в табличен вид са посочени задачите и отговорностите на 

екипа, отговорен за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател ТО1  участникът получава 10 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Накратко са разписани отговорностите и дейностите на персонала, отговорен 

за изпълнение на поръчката. Посочени са задачи за изпълнение от експертите в раздел 

„Разпределение на експертите по дейности”. В приложения план-график са посочени основните 

дейности и отговорния за изпълнението на дейността експерт. 

Посочено е, че ще се осъществява комуникация с Възложителя за гарантиране изпълнението на 

задачата. Участникът е посочил, че ще използва „открит канал за комуникация“. 

Участникът не представя разпределение  по  експерти  на ниво отделна задача. За всяка дейност 

не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. Не са посочени други 

организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани 

като вид, обхват и съдържание с обосновка за качествено изпълнение на поръчката. 

Съгласно методиката за оценка, липсата на дефинирани необходими ресурси за изпълнение на 

услугата представлява самостоятелно основание за присъждане на 10 т.  

Оценката на техническото предложение ТОN e 49,54 точки (ТОN=ТО1+ТО2=10+39,54) 
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►За обособена позиция 6: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 08.05.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мария Даскалова. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.08 – по данни от приложена 

диплома и оценка от защита на дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. 

Успех от диплома за завършено образование – 5.54.  

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на повече от 36 независими 

финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.54/6 +34 =39.54 точки 

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

1. Концепция за организация на персонала 

2. План-график за изпълнение на поръчката 

В Концепция за организация на персонала участникът е посочил дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Дейностите съответстват на 

посочените и изискуеми такива от възложителя. Също така участникът е изложил разбирането 

си за връзката между изпълняваните дейности и очакваните резултати. Декларирал е, че ще 

приложи обща одиторска стратегия и план на одита. 

В табличен вид е изложил система за вътрешен контрол. Описани са мерки за вътрешен 

контрол, които са несъотносими и са свързани с рискове при изпълнение на предмета на 

поръчката. Не е обосновано посочените мерки как ще се отразят и ще гарантират качество при 

изпълнение на услугата. 

Посочени са етични принципи при изпълнение на предмета на поръчката, както и че 

комуникацията с възложителя ще се осъществява посредством т. нар. „открити канали за 

комуникация“.  

Участникът е посочил приложимата нормативна база за изпълнение на поръчката. Комисията 

констатира, че прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. 

В предложението си участникът е обърнал внимание на рисковете при изпълнение на услугата. 

Комисията констира, че изложени рискове не подлежат на самостоятелна оценка по методиката 

посочена от възложителя. 

На последно място в тектова части и в табличен вид са посочени задачите и отговорностите на 

екипа, отговорен за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 10 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено 

от възложителя. Накратко са разписани отговорностите и дейностите на персонала, отговорен 

за изпълнение на поръчката. Посочени са задачи за изпълнение от експертите в раздел 

„Разпределение на експертите по дейности”. В приложения план-график са посочени основните 

дейности и отговорния за изпълнението на дейността експерт. 

Посочено е, че ще се осъществява комуникация с Възложителя за гарантиране изпълнението на 

задачата. Участникът е посочил, че ще използва „открит канал за комуникация“. 

Участникът не представя разпределение  по  експерти  на ниво отделна задача. За всяка дейност 

не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. Не са посочени други 

организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани 

като вид, обхват и съдържание с обосновка за качествено изпълнение на поръчката. 

Съгласно методиката за оценка, липсата на дефинирани необходими ресурси за изпълнение на 

услугата представлява самостоятелно основание за присъждане на 10 т.  

Оценката на техническото предложение ТОN e 49,54 точки (ТОN=ТО1+ТО2=10+39,54) 
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►За обособена позиция 7: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

обособената позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо, но не по-късно от 08.05.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мария Даскалова. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.08 – по данни от приложена 

диплома и оценка от защита на дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. 

Успех от диплома за завършено образование – 5.54.  

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на повече от 36 независими 

финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.54/6 +34 =39.54 точки 

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

1. Концепция за организация на персонала 

2. План-график за изпълнение на поръчката 

В Концепция за организация на персонала участникът е посочил дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Дейностите съответстват на 

посочените и изискуеми такива от възложителя. Също така участникът е изложил разбирането 

си за връзката между изпълняваните дейности и очакваните резултати. Декларирал е, че ще 

приложи обща одиторска стратегия и план на одита. 

В табличен вид е изложил система за вътрешен контрол. Описани са мерки за вътрешен 

контрол, които са несъотносими и са свързани с рискове при изпълнение на предмета на 

поръчката. Не е обосновано посочените мерки как ще се отразят и ще гарантират качество при 

изпълнение на услугата. 

Посочени са етични принципи при изпълнение на предмета на поръчката, както и че 

комуникацията с възложителя ще се осъществява посредством т. нар. „открити канали“ за 

комуникация.  

Участникът е посочил приложимата нормативна база за изпълнение на поръчката. Комисията 

констатира, че прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. 

В предложението си участникът е обърнал внимание на рисковете при изпълнение на услугата. 

Комисията констира, че изложени рискове не подлежат на самостоятелна оценка по методиката 

посочена от възложителя. 

На последно място в тектова част и в табличен вид са посочени задачите и отговорностите на 

екипа, отговорен за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 10 точки. 
 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено от 

възложителя. Накратко са разписани отговорностите и дейностите на персонала, отговорен за 

изпълнение на поръчката. Посочени са задачи за изпълнение от експертите в раздел „Разпределение 

на експертите по дейности”. В приложения план-график са посочени основните дейности и 

отговорния за изпълнението на дейността експерт. 

Посочено е, че ще се осъществява комуникация с Възложителя за гарантиране изпълнението на 

задачата. Участникът е посочил, че ще използва „открит канал за комуникация“. 

Участникът не представя разпределение  по  експерти  на ниво отделна задача. За всяка дейност не 

са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. Не са посочени други 

организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани като 

вид, обхват и съдържание с обосновка за качествено изпълнение на поръчката. 

Съгласно методиката за оценка, липсата на дефинирани необходими ресурси за изпълнение на 

услугата представлява самостоятелно основание за присъждане на 10 т.  

Оценката на техническото предложение ТОN e 49,54 точки (ТОN=ТО1+ТО2=10+39,54) 
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►За обособена позиция 8: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на обособената 

позиция – 10 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо, но не по-

късно от 30.04.2019 г. 

Предложен е ключов експерт – одитор за изпълнение на поръчката – Мария Даскалова. 

Посоченият експерт е магистър, със среден успех от следването – 5.08 – по данни от приложена 

диплома и оценка от защита на дипломна работа – 6.00 – по данни от приложена диплома. 

Успех от диплома за завършено образование – 5.54.  

Декларирано е и са посочени доказателства за извършването на повече от 36 независими 

финансови одита. 

Оценката по подпоказател ТО2 = ТО2е1 – 6Х5.54/6 +34 =39.54 точки 

 

 В техническото си предложение участникът е посочил част „Организация на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката“ със следното съдържание: 

1. Концепция за организация на персонала 

2. План-график за изпълнение на поръчката 

В Концепция за организация на персонала участникът е посочил дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Дейностите съответстват на 

посочените и изискуеми такива от възложителя. Също така участникът е изложил разбирането 

си за връзката между изпълняваните дейности и очакваните резултати. Декларирал е, че ще 

приложи обща одиторска стратегия и план на одита. 

В табличен вид е изложил система за вътрешен контрол. Описани са мерки за вътрешен 

контрол, които са несъотносими и са свързани с рискове при изпълнение на предмета на 

поръчката. Не е обосновано посочените мерки как ще се отразят и ще гарантират качество при 

изпълнение на услугата. 

Посочени са етични принципи при изпълнение на предмета на поръчката, както и че 

комуникацията с възложителя ще се осъществява посредством т. нар. „открити канали за 

комуникация“.  

Участникът е посочил приложимата нормативна база за изпълнение на поръчката. Комисията 

констатира, че прилагането на приложимото законодателство е вменено от възложителя 

задължение по отношение на всички изпълнители на обществената поръчка. 

В предложението си участникът е обърнал внимание на рисковете при изпълнение на услугата. 

Комисията констира, че изложени рискове не подлежат на самостоятелна оценка по методиката 

посочена от възложителя. 

На последно място в тектова част и в табличен вид са посочени задачите и отговорностите на 

екипа, отговорен за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател ТО1 участникът получава 10 точки. 

 Мотиви: Предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено от 

възложителя. Накратко са разписани отговорностите и дейностите на персонала, отговорен за 

изпълнение на поръчката. Посочени са задачи за изпълнение от експертите в раздел „Разпределение 

на експертите по дейности”. В приложения план-график са посочени основните дейности и 

отговорния за изпълнението на дейността експерт. 

Посочено е, че ще се осъществява комуникация с Възложителя за гарантиране изпълнението на 

задачата. Участникът е посочил, че ще използва „открит канал за комуникация“. 

Участникът не представя разпределение  по  експерти  на ниво отделна задача. За всяка дейност не 

са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. Не са посочени други 

организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани като 

вид, обхват и съдържание с обосновка за качествено изпълнение на поръчката. 

Съгласно методиката за оценка, липсата на дефинирани необходими ресурси за изпълнение на 

услугата представлява самостоятелно основание за присъждане на 10 т.  

Оценката на техническото предложение ТОN e 49,54 точки (ТОN=ТО1+ТО2=10+39,54) 
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 След извършване на горните действия комисията пристъпи към проверка на ценовите 

предложения на тримата участника и направи преценка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на 

предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по всяка от осемте обособени позиции.  

Участниците, които попадат в горната хипотеза са следните: 

- „Грант Торнтон“ ООД -  за обособени позициии 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 

- „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД - за обособена позиция 4  

 

 На основание чл.72, ал.1 от ЗОП в срок от 5 дни от получаване на уведомително писмо 

от Възложителя, участниците следва да представят подробна писмена обосновка за начина на 

образуването на предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка по 

съответната обособена позиция. 

 

С тези си действия на 13.09.2017г. в 17:00ч. комисията приключи своята работа и взе 

решение следващото заседание да бъде насрочено след изтичане на срока за представяне на 

обосновките от участниците.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 /П/*           /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 

1.              /П/             /Виктория Филипова/ 

 

2.              /П/             /Гергана Николова/ 

 

3.     /П/            /Соня Христова/ 

 

4.               /П/            /Мариета Христова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита 

на личните данни 


