
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 3 
 

Днес, 01.11.2017 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 часа в зала №15, в сградата на общинска администрация,  за да продължи 

своята работата по разглеждане и обсъждане на представените писмени обосновки по 

съответните обособени позиции, относно начина на образуване на предложената обща цена 

за изпълнение на обществената поръчка, изискани от участниците „Грант Торнтон“ ООД – за 

обособени позиции 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8, и „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД - за обособена позиция 4. 

 

Комисията установи, че участниците са изпълнили в срок дадените им указания, 

като изисканите писмени обосновки са получени в Община Ботевград, както следва:  

1. „Грант Торнтон“ ООД - вх. № 5300-1057(1)/15.09.2017г. - за обособени позиции 1, 

2, 3, 5, 6 ,7 и 8. 

            2. „Глобъл Акаунтинг “ ЕООД - вх. № 5300-1058(1)/18.09.2017г. - за обособена 

позиция 4 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на писмените обосновки по обособени позиции, както 

следва: 
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► Констатации на комисията по обособена позиция № 1:   

В своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД се позовава на наличието на 

икономически особености на предоставяните услуги – икономичност – основание, 

предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на услугите – основание, предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП. 

 На първо място участникът посочва използването на изцяло вътрешен за дружеството 

ресурс от експерти. Твърди се, че екипът на „Грант Торнтон“ ООД се състои изцяло от 

специалисти, които са служители на дружеството по трудови правоотношения, като 

разходите за техните възнаграждения са значително по-малки, в сравнение с евентуални 

разходи за ангажиране на външни на фирмата експерти на граждански договор. Участникът 

твърди, че с посочване на това обстоятелство, офертата на фирмата е по-икономична от тези 

на останалите участници. 

 На второ място се твърди, че планираното от фирмата часово натоварване на 

експертите е изцяло съобразено със спецификите на проекта, предвидения бюджет за 

извършване на одит и изискванията на Възложителя. За извършване на одиторските 

проверки, са планирани общо около 124 човекочаса, което според участника напълно се 

вмества в определената от Възложителя и потвърдена от участника в Техническото 

предложение времева рамка за извършване на междинни и окончателна одиторски проверки. 

 На следващо място в своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД описва 

преките си разходи, формиращи себестойността на предложената услуга, позовавайки се на 

характера на проекта, мястото за изпълнение на одитната услуга /на място при бенефициента 

Община Ботевград и офиса на „Грант Торнтон“ ООД в гр. София/. В представената 

обосновка участникът посочва в детайли как се формират пътните разходи и разходите за 

командировки, описва част от задачите, които ще изпълнява екипът от експерти – ключов 

експерт „Одитор“ и допълнителните четирима неключови експерти при посещенията при 

възложителя.  
 

 В допълнение, участникът е посочил, че предложената цена се определя от 

предвидения общ брой човекочасове, общо за ключовия и допълнителните (неключови) 

експерти, в съответствие с прилаганите диференцираните часови ставки на експертите 

(включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива) при извършване на одити на проекти, съ- финансирани от фондове на ЕС, Българо-

швейцарската програма за сътрудничество, Норвежкия финансов механизъм, и други 

международни донорски програми, а също и предварителен контрол на обществени поръчки, 

верификация на разходи, извършване на последващи оценки. В същото време не става ясно 

как точно са формирани представените за всеки един експерт човекочасове и какво ще бъде 

разпределението на експертите при изпълнението на задачите – в посочения от Възложителя 

10-дневен срок за изпълнение на дейностите.  

 

Комисията не приема представената от участника „Грант Торнтон“ ООД писмена 

обосновка за обособена позиция № 1, поради следните мотиви: 

На първо място комисията не приема аргумента, че наличието на одиторски екип, изцяло на 

трудови договори в одиторското предприятие, представлява благоприятно за участника 

условие по смисъла на чл. 72, ал. 2, т . 1 и 2 от ЗОП, както е посочено в обосновката на 

участника.  

В разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 б. „в” от Закона за независимия финансов одит е посочено 

кой има право да упражнява одиторска професия, като цитираната разпоредба включва 

наличието на възможността дейности по независим финансов одит да се изпълняват по 

трудов договор в одиторско дружество или в търговско дружество, съответстващо на 

изискванията за одиторско дружество по чл. 7 от ЗНФО. В същия член са описани и други 

законово установени форми, които дават право да се упражнява одиторска професия.  

От една страна, наличието на служители на трудово правоотношение при участника не се 

разглежда като по-благоприятно условие от приложимата нормативно-правна уредба, 

регламентираща дейността по независим финансов одит (ЗНФО).  
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От друга страна твърдението, че изпълнението  на услугата от лица на трудов договор е по-

евтино от изпълнението на услугата от лица на греждански договор в обосновката на 

участника е на практика в противоречие с установената „Политика за определяне на 

диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ ООД за 

финансовата 2017 г., приложена към обосновката на участника. Причината за това е, че 

независимо от типа взаимоотношение (трудово или гражданскоправно) с членовете на 

одитоския екип ставките на участника по цитираната политика са едни и същи и не са 

диференцирани за различните видове правоотношения.   

От трета страна, цитираното от участника обстоятелство не е доказано в представената 

обосновка с конкретни суми, които изпълнителите-експерти ще получат при работа на 

трудов договор, в сравнение със сумите, които ангажираните в поръчката експерти на 

граждански договор биха получили. Още повече, че участникът не изключва изрично в 

своята писмена обосновка участието на експерти, наети на граждански договори – цитирам: 

„включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива“. 

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

посоченото обстоятелство за наличието на персонал изцяло на трудови договори като по-

благоприятно условие за участника, свързано с икономическите особености на 

предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП) и избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП).  

На второ място комисията не приема посочената от участника икономичност при 

формирането на печалба от ангажимента, тъй като в обосновката на участника е представено 

формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното формиране на 

печалба.  

Цитираното в обосновката съобразяване на посочените за изпълнение 124 човекочаса с 

Техническото предложение на участника по никакъв начин не доказва икономичност, а само 

съответствие между декларирани в обосновката и в предложението човекочасове, още 

повече, че участникът не е посочил разпределението на човекочасовете по работни дни. В 

допълнение всеки от допуснатите участници се е съобразил с изискването в техническата 

спецификация на Възложителя за време на изпълнение на услугата. Цитираният брой 124 

човекочасове в обосновката на участника не кореспондират по никакъв начин с техническото 

предложение на участника, където няма описание на броя влагани човекочасове.    

Комисията не счита за предимство декларирания мотив за икономичност на участника – 

благоприятни условия, позовавайки се на характеристиките на използвания автомобил и 

наличие на собствен офис в София, който е в близост до гр. Ботевград, тъй като посочените 

разходи за транспорт 12,87 лв. съставляват 1,57 % от общите разходи, което е пренебрежимо 

малко спрямо общата стойност на услугата. Още повече декларираните офис и автомобил са 

разходи, които са свързани с извършване на обичайната дейност на участника, къквито се 

предполага, че всички участници имат. Освен това наличието на офис за изпълнение на 

дейността в гр. София е декларирано обстоятелство и от останалите участницци. Наличието 

на автомобил, също не може да се приеме за по-благоприятно условие, тъй като в случай че 

участник не разполага с автомобил, то той би могъл да ползва обществен транспорт, в 

съответствие с Наредбата за командировките в страната. Комисията не счита за съотносими 

посочените технически характеристики на автомобила, тъй като участникът е посочил 

разходите си за транспорт, които комисията коментира по-горе.  

Спазването на изискванията на Наредбата за командировките в страната е задължително 

условие за спазване от всички участници в процедурата, а не предимство, както сочи 

участникът. 

Декларирането на извършвани одити и опит по сходни проекти, не е предимство на 

участника, така както соченото обстоятелство съставлява част от критерий за оценка на 

експерта – одитор в процедурата. 
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Посоченото в обосновката в табличен вид като човекочасове и обща стойност представлява 

начин на формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното като 

благоприятно условие формиране на печалба.  

Още повече приложената таблица с изчисления комисията не приема за икономически 

особености на производствения процес, както и на изключително благоприятни условия за 

участника при предоставяне на услугите. Тези изчисления показват единствено начина на 

формиране на цената на предоставяната услуга, а не касае благоприятни фактори и 

икономически особености на услугата.  

В обосновката на участника е посочен % от 15,22 за печалба. При коректно изчесление на 

печалбата върху присъщите за услугата разходи се установява, че печалбата възлиза на 

17,95% от преките разходи за извършване на услугата. В цитираната от участника  

„Политика за определяне на диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от 

„Грант Торнтон“ ООД се говори за начисляване на печалба преди данъци. Цитираните 

15,22% представляват процентно съотношение между печалбата и общата цена без ДДС. Не 

представляват нито нетна печалба, нито печалба от преките разходи за извършване на 

услугата.   

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

„икономичност при формиране на печалба от ангажимента” като по-благоприятно условие за 

участника, свързано с икономическите особености на предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 

1 от ЗОП) и избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП).  

Предвид, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената от участника цена, и с оглед на гореизложените мотиви, комисията взе 

решение на основание чл. 107, т. 3 да не приеме така представената подробна писмена 

обосновка и предлага на Възложителя участникът „Грант Торнтон“ ООД да бъде отстранен 

от понататъшно участие по обособена позиция № 1. 

 

► Констатации на комисията по обособена позиция №2:  

В своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД се позовава на наличието на 

икономически особености на предоставяните услуги – икономичност – основание, 

предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на услугите – основание, предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП. 

 На първо място участникът посочва използването на изцяло вътрешен за дружеството 

ресурс от експерти. Твърди се, че екипът на „Грант Торнтон“ ООД се състои изцяло от 

специалисти, които са служители на дружеството по трудови правоотношения, като 

разходите за техните възнаграждения са значително по-малки, в сравнение с евентуални 

разходи за ангажиране на външни на фирмата експерти на граждански договор. Участникът 

твърди, че с посочване на това обстоятелство, офертата на фирмата е по-икономична от тези 

на останалите участници. 

 На второ място се твърди, че планираното от фирмата часово натоварване на 

експертите е изцяло съобразено със спецификите на проекта, предвидения бюджет за 

извършване на одит и изискванията на Възложителя. За извършване на одиторските 

проверки, са планирани общо около 92 човекочаса, което според участника напълно се 

вмества в определената от Възложителя и потвърдена от участника в Техническото 

предложение времева рамка за извършване на междинни и окончателна одиторски проверки. 

 На следващо място в своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД описва 

преките си разходи, формиращи себестойността на предложената услуга, позовавайки се на 

характера на проекта, мястото за изпълнение на одитната услуга /на място при бенефициента 

Община Ботевград и офиса на „Грант Торнтон“ ООД в гр. София/. В представената 

обосновка участникът посочва в детайли как се формират пътните разходи и разходите за 

командировки, описва част от задачите, които ще изпълнява екипът от експерти – ключов 

експерт „Одитор“ и допълнителните четирима неключови експерти при посещенията при 

възложителя.  
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 В допълнение, участникът е посочил, че предложената цена се определя от 

предвидения общ брой човекочасове, общо за ключовия и допълнителните (неключови) 

експерти, в съответствие с прилаганите диференцираните часови ставки на експертите 

(включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива) при извършване на одити на проекти, съ- финансирани от фондове на ЕС, Българо-

швейцарската програма за сътрудничество, Норвежкия финансов механизъм, и други 

международни донорски програми, а също и предварителен контрол на обществени поръчки, 

верификация на разходи, извършване на последващи оценки. В същото време не става ясно 

как точно са формирани представените за всеки един експерт човекочасове и какво ще бъде 

разпределението на експертите при изпълнението на задачите – в посочения от Възложителя 

10-дневен срок за изпълнение на дейностите.  
 

Комисията не приема представената от участника „Грант Торнтон“ ООД писмена 

обосновка за обособена позиция № 2, поради следните мотиви: 

На първо място комисията не приема аргумента, че наличието на одиторски екип, изцяло на 

трудови договори в одиторското предприятие, представлява благоприятно за участника 

условие по смисъла на чл. 72, ал. 2, т . 1 и 2 от ЗОП, както е посочено в обосновката на 

участника.  

В разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 б. „в” от Закона за независимия финансов одит е посочено 

кой има право да упражнява одиторска професия, като цитираната разпоредба включва 

наличието на възможността дейности по независим финансов одит да се изпълняват по 

трудов договор в одиторско дружество или в търговско дружество, съответстващо на 

изискванията за одиторско дружество по чл. 7 от ЗНФО. В същия член са описани и други 

законово установени форми, които дават право да се упражнява одиторска професия.  

От една страна, наличието на служители на трудово правоотношение при участника не се 

разглежда като по-благоприятно условие от приложимата нормативно-правна уредба, 

регламентираща дейността по независим финансов одит (ЗНФО).  

От друга страна твърдението, че изпълнението  на услугата от лица на трудов договор е по-

евтино от изпълнението на услугата от лица на греждански договор в обосновката на 

участника е на практика в противоречие с установената „Политика за определяне на 

диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ ООД за 

финансовата 2017 г., приложена към обосновката на участника. Причината за това е, че 

независимо от типа взаимоотношение (трудово или гражданскоправно) с членовете на 

одитоския екип ставките на участника по цитираната политика са едни и същи и не са 

диференцирани за различните видове правоотношения.   

От трета страна, цитираното от участника обстоятелство не е доказано в представената 

обосновка с конкретни суми, които изпълнителите-експерти ще получат при работа на 

трудов договор, в сравнение със сумите, които ангажираните в поръчката експерти на 

граждански договор биха получили. Още повече, че участникът не изключва изрично в 

своята писмена обосновка участието на експерти, наети на граждански договори – цитирам: 

„включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива“. 

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

посоченото обстоятелство за наличието на персонал изцяло на трудови договори като по-

благоприятно условие за участника, свързано с икономическите особености на 

предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП) и избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП).  

На второ място комисията не приема посочената от участника икономичност при 

формирането на печалба от ангажимента, тъй като в обосновката на участника е представено 

формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното формиране на 

печалба.  

Цитираното в обосновката съобразяване на посочените за изпълнение 92 човекочаса с 

Техническото предложение на участника по никакъв начин не доказва икономичност, а само 
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съответствие между декларирани в обосновката и в предложението човекочасове, още 

повече, че участникът не е посочил разпределението на човекочасовете по работни дни. В 

допълнение всеки от допуснатите участници се е съобразил с изискването в техническата 

спецификация на Възложителя за време на изпълнение на услугата. Цитираният брой 92 

човекочасове в обосновката на участника не кореспондират по никакъв начин с техническото 

предложение на участника, където няма описание на броя влагани човекочасове.    

Комисията не счита за предимство декларирания мотив за икономичност на участника – 

благоприятни условия, позовавайки се на характеристиките на използвания автомобил и 

наличие на собствен офис в София, който е в близост до гр. Ботевград, тъй като посочените 

разходи за транспорт 12,87 лв. съставляват 1,57 % от общите разходи, което е пренебрежимо 

малко спрямо общата стойност на услугата. Още повече декларираните офис и автомобил са 

разходи, които са свързани с извършване на обичайната дейност на участника, къквито се 

предполага, че всички участници имат. Освен това наличието на офис за изпълнение на 

дейността в гр. София е декларирано обстоятелство и от останалите участницци. Наличието 

на автомобил, също не може да се приеме за по-благоприятно условие, тъй като в случай че 

участник не разполага с автомобил, то той би могъл да ползва обществен транспорт, в 

съответствие с Наредбата за командировките в страната. Комисията не счита за съотносими 

посочените технически характеристики на автомобила, тъй като участникът е посочил 

разходите си за транспорт, които комисията коментира по-горе.  

Спазването на изискванията на Наредбата за командировките в страната е задължително 

условие за спазване от всички участници в процедурата, а не предимство, както сочи 

участникът. 

Декларирането на извършвани одити и опит по сходни проекти, не е предимство на 

участника, така както соченото обстоятелство съставлява част от критерий за оценка на 

експерта – одитор в процедурата. 

Посоченото в обосновката в табличен вид като човекочасове и обща стойност представлява 

начин на формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното като 

благоприятно условие формиране на печалба.  

Още повече приложената таблица с изчисления комисията не приема за икономически 

особености на производствения процес, както и на изключително благоприятни условия за 

участника при предоставяне на услугите. Тези изчисления показват единствено начина на 

формиране на цената на предоставяната услуга, а не касае благоприятни фактори и 

икономически особености на услугата.  

В обосновката на участника е посочен % от 12,79 за печалба. При коректно изчесление на 

печалбата върху присъщите за услугата разходи се установява, че печалбата възлиза на 14,67 

% от преките разходи за извършване на услугата. В цитираната от участника  „Политика за 

определяне на диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ 

ООД се говори за начисляване на печалба преди данъци. Цитираните 12,79 % представляват 

процентно съотношение между печалбата и общата цена без ДДС. Не представляват нито 

нетна печалба, нито печалба от преките разходи за извършване на услугата.   

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

„икономичност при формиране на печалба от ангажимента” като по-благоприятно условие за 

участника, свързано с икономическите особености на предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 

1 от ЗОП) и избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). 

Предвид, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената от участника цена, и с оглед на гореизложените мотиви, комисията взе 

решение на основание чл. 107, т. 3 да не приеме така представената подробна писмена 

обосновка и предлага на Възложителя участникът „Грант Торнтон“ ООД да бъде отстранен 

от понататъшно участие по обособена позиция №2. 

 

►Констатации на комисията по обособена позиция №3:  

В своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД се позовава на наличието на 

икономически особености на предоставяните услуги – икономичност – основание, 
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предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на услугите – основание, предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП. 

 На първо място участникът посочва използването на изцяло вътрешен за дружеството 

ресурс от експерти. Твърди се, че екипът на „Грант Торнтон“ ООД се състои изцяло от 

специалисти, които са служители на дружеството по трудови правоотношения, като 

разходите за техните възнаграждения са значително по-малки, в сравнение с евентуални 

разходи за ангажиране на външни на фирмата експерти на граждански договор. Участникът 

твърди, че с посочване на това обстоятелство, офертата на фирмата е по-икономична от тези 

на останалите участници. 

 На второ място се твърди, че планираното от фирмата часово натоварване на 

експертите е изцяло съобразено със спецификите на проекта, предвидения бюджет за 

извършване на одит и изискванията на Възложителя. За извършване на одиторските 

проверки, са планирани общо около 176 човекочаса, което според участника напълно се 

вмества в определената от Възложителя и потвърдена от участника в Техническото 

предложение времева рамка за извършване на междинни и окончателна одиторски проверки. 

 На следващо място в своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД описва 

преките си разходи, формиращи себестойността на предложената услуга, позовавайки се на 

характера на проекта, мястото за изпълнение на одитната услуга /на място при бенефициента 

Община Ботевград и офиса на „Грант Торнтон“ ООД в гр. София/. В представената 

обосновка участникът посочва в детайли как се формират пътните разходи и разходите за 

командировки, описва част от задачите, които ще изпълнява екипът от експерти – ключов 

експерт „Одитор“ и допълнителните четирима неключови експерти при посещенията при 

възложителя.  
 

 В допълнение, участникът е посочил, че предложената цена се определя от 

предвидения общ брой човекочасове, общо за ключовия и допълнителните (неключови) 

експерти, в съответствие с прилаганите диференцираните часови ставки на експертите 

(включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива) при извършване на одити на проекти, съ- финансирани от фондове на ЕС, Българо-

швейцарската програма за сътрудничество, Норвежкия финансов механизъм, и други 

международни донорски програми, а също и предварителен контрол на обществени поръчки, 

верификация на разходи, извършване на последващи оценки. В същото време не става ясно 

как точно са формирани представените за всеки един експерт човекочасове и какво ще бъде 

разпределението на експертите при изпълнението на задачите – в посочения от Възложителя 

10-дневен срок за изпълнение на дейностите.  
 

Комисията не приема представената от участника „Грант Торнтон“ ООД писмена 

обосновка за обособена позиция № 3, поради следните мотиви: 

На първо място комисията не приема аргумента, че наличието на одиторски екип, изцяло на 

трудови договори в одиторското предприятие, представлява благоприятно за участника 

условие по смисъла на чл. 72, ал. 2, т . 1 и 2 от ЗОП, както е посочено в обосновката на 

участника.  

В разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 б. „в” от Закона за независимия финансов одит е посочено 

кой има право да упражнява одиторска професия, като цитираната разпоредба включва 

наличието на възможността дейности по независим финансов одит да се изпълняват по 

трудов договор в одиторско дружество или в търговско дружество, съответстващо на 

изискванията за одиторско дружество по чл. 7 от ЗНФО. В същия член са описани и други 

законово установени форми, които дават право да се упражнява одиторска професия.  

От една страна, наличието на служители на трудово правоотношение при участника не се 

разглежда като по-благоприятно условие от приложимата нормативно-правна уредба, 

регламентираща дейността по независим финансов одит (ЗНФО).  

От друга страна твърдението, че изпълнението  на услугата от лица на трудов договор е по-

евтино от изпълнението на услугата от лица на греждански договор в обосновката на 

участника е на практика в противоречие с установената „Политика за определяне на 
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диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ ООД за 

финансовата 2017 г., приложена към обосновката на участника. Причината за това е, че 

независимо от типа взаимоотношение (трудово или гражданскоправно) с членовете на 

одитоския екип ставките на участника по цитираната политика са едни и същи и не са 

диференцирани за различните видове правоотношения.   

От трета страна, цитираното от участника обстоятелство не е доказано в представената 

обосновка с конкретни суми, които изпълнителите-експерти ще получат при работа на 

трудов договор, в сравнение със сумите, които ангажираните в поръчката експерти на 

граждански договор биха получили. Още повече, че участникът не изключва изрично в 

своята писмена обосновка участието на експерти, наети на граждански договори – цитирам: 

„включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива“. 

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

посоченото обстоятелство за наличието на персонал изцяло на трудови договори като по-

благоприятно условие за участника, свързано с икономическите особености на 

предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП) и избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП).  

На второ място комисията не приема посочената от участника икономичност при 

формирането на печалба от ангажимента, тъй като в обосновката на участника е представено 

формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното формиране на 

печалба.  

Цитираното в обосновката съобразяване на посочените за изпълнение 176 човекочаса с 

Техническото предложение на участника по никакъв начин не доказва икономичност, а само 

съответствие между декларирани в обосновката и в предложението човекочасове, още 

повече, че участникът не е посочил разпределението на човекочасовете по работни дни. В 

допълнение всеки от допуснатите участници се е съобразил с изискването в техническата 

спецификация на Възложителя за време на изпълнение на услугата. Цитираният брой 176 

човекочасове в обосновката на участника не кореспондират по никакъв начин с техническото 

предложение на участника, където няма описание на броя влагани човекочасове.    

Комисията не счита за предимство декларирания мотив за икономичност на участника – 

благоприятни условия, позовавайки се на характеристиките на използвания автомобил и 

наличие на собствен офис в София, който е в близост до гр. Ботевград, тъй като посочените 

разходи за транспорт 12,87 лв. съставляват 1,57 % от общите разходи, което е пренебрежимо 

малко спрямо общата стойност на услугата. Още повече декларираните офис и автомобил са 

разходи, които са свързани с извършване на обичайната дейност на участника, къквито се 

предполага, че всички участници имат. Освен това наличието на офис за изпълнение на 

дейността в гр. София е декларирано обстоятелство и от останалите участницци. Наличието 

на автомобил, също не може да се приеме за по-благоприятно условие, тъй като в случай че 

участник не разполага с автомобил, то той би могъл да ползва обществен транспорт, в 

съответствие с Наредбата за командировките в страната. Комисията не счита за съотносими 

посочените технически характеристики на автомобила, тъй като участникът е посочил 

разходите си за транспорт, които комисията коментира по-горе.  

Спазването на изискванията на Наредбата за командировките в страната е задължително 

условие за спазване от всички участници в процедурата, а не предимство, както сочи 

участникът. 

Декларирането на извършвани одити и опит по сходни проекти, не е предимство на 

участника, така както соченото обстоятелство съставлява част от критерий за оценка на 

експерта – одитор в процедурата. 

Посоченото в обосновката в табличен вид като човекочасове и обща стойност представлява 

начин на формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното като 

благоприятно условие формиране на печалба.  

Още повече приложената таблица с изчисления комисията не приема за икономически 

особености на производствения процес, както и на изключително благоприятни условия за 
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участника при предоставяне на услугите. Тези изчисления показват единствено начина на 

формиране на цената на предоставяната услуга, а не касае благоприятни фактори и 

икономически особености на услугата.  

В обосновката на участника е посочен % от 18,68 за печалба. При коректно изчесление на 

печалбата върху присъщите за услугата разходи се установява, че печалбата възлиза на 22,97 

% от преките разходи за извършване на услугата. Цитираните 18,68 % представляват 

процентно съотношение между печалбата и общата цена без ДДС. Не представляват нито 

нетна печалба, нито печалба от преките разходи за извършване на услугата.  В цитираната от 

участника  „Политика за определяне на диференцирани часови ставки, които да бъдат 

прилагане от „Грант Торнтон“ ООД се говори за начисляване на печалба преди данъци, 

която за клиенти от публичния сектор следва да е в диапазона между 10-20 %. В случай че 

печалбата се изчислява на база преки разходи за извършване на услугата, то получената 

стойност от 22,97 % дори е в противоречие с определения в горепосочената „Политика за 

определяне на диференцирани часови ставки“ диапазон на печалбата, т. е. формирането на 

печалбата не може да се посочва като икономично решение при изпълнението на поръчката.  

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

„икономичност при формиране на печалба от ангажимента” като по-благоприятно условие за 

участника, свързано с икономическите особености на предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 

1 от ЗОП) и избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). 

Предвид, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената от участника цена, и с оглед на гореизложените мотиви, комисията взе 

решение на основание чл. 107, т. 3 да не приеме така представената подробна писмена 

обосновка и предлага на Възложителя участникът „Грант Торнтон“ ООД да бъде отстранен 

от понататъшно участие по обособена позиция №3. 

 

►Констатации на комисията по обособена позиция № 4: 

В предложената писмена обосновка, участникът „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД се позовава  

на обстоятелството, че предложената от него цена е свързана с изпълнението на чл. 72, ал. 2, 

т. 1, 2, 3 и т. 4 от ЗОП. 

На първо място участникът посочва, че съгласно спазване на разпоредбата на чл. 72, 

ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, обоснованата от него цена е свързана с 

икономическите особености на процеса по предоставяната услуга. За изпълнение на услугата 

е включил като работен екип, предложените от него 1 (един) ключов и 4 (четирима) 

неключови експерти. Разпределението за изпълнението на задачите участникът твърди, че е 

организирал по начин, според който за оптимално кратък срок от време да бъде изпълнен 

ангажиментът, т.е. поставената задача да бъде приключена в рамките от максимум 1 час. В 

разрешаването на поставената задача ще бъдат включени  максимален брой експерти. По 

този начин, съгласно обосновката на участника, ще бъде осигурено и качественото и срочно 

изпълнение на услугата.  

 На второ място участникът „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД  посочва, че съгласно 

спазване на разпоредбата на чл. 72, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, е избрал 

техническо решение, което е изключително благоприятно за него условие във връзка с 

предоставяната услуга. Представляваната от него фирма е разработила самостоятелен, 

индивидуален софтуер за обработка на данни по извършвани одити. Участникът твърди, че с 

използването на този уникален продукт много бързо, лесно и достъпно се обработват 

заложени подадени данни. Използваният от фирмата софтуер включва: съобразяване и 

обработка на база данни съотносими към българското и приложимо международно 

законодателство в областта на одита, таблици във формат word и excel, т.е. обработката на 

данни с приложимия софтуер се осъществява буквално за минути. 

 На трето място се посочва, че съгласно спазване на разпоредбата на чл. 72, ал. 2, т. 3 от 

Закона за обществените поръчки приложимия, разработен и успешно внедрен във фирмата 

от „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД софтуер е оригинално решение по отношение на 

извършваната услуга, тъй като според участника представлява иновативно решение при 
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прилагане на своевременно извършване на услуги по извършване на одити. С прилагането му 

се пестяло човешкия труд и време на работещите ключов и неключови експерти. С 

въведените приложими разпоредби от българското и международно законодателство на 

практика се постига бързина при вземане на решения, относно приложимост на 

разпоредбите, съотносими към конкретно заложена и поставена задача по одитен 

ангажимент. 

 На четвърто място съгласно спазване на разпоредбата на чл. 72, ал. 2, т. 4 от Закона за 

обществените поръчки, е декларирано изпълнението на чл. 115 от ЗОП. Така, както 

спазването на приложимото законодателство в областта на социалното и трудово 

законодателство се свежда до това, че трудът на един експерт е не под прага на минималната 

работна заплата за страната, а е малко над него. Посочен е начина на образуваната от 

участника цена от 1 240.00 лв.  
 

Комисията не приема представената от участника „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД писмена 

обосновка за обособена позиция № 4 поради следните мотиви: 

По отношение на твърдението за изпълнение на разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 1, комисията 

счита, че посочената разпоредба не е изпълнена, както твърди участникът. Наличието на 5 

експерта не следва да се приеме като икономическа особеност на производствения процес. 

Не става в достатъчна степен ясно как в рамките на 1 час ще бъде изпълнена „задача“. Това 

посочване на практика е неприложимо, с оглед естеството на одиторския ангажимент. От 

датата на възлагателно писмо от Възложителя следва да се изпълняват одитните 

ангажименти, които участника е посочил как ще изпълнява в техническото си предложение. 

Представеното тук твърдение не кореспондира с техническото предложение на участника и 

на практика се явява неприложимо. 

Твърдението на участника за спазване на разпоредбата на чл. 72, ал. 2, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки – избор на техническо решение, което е изключително благоприятно 

за него условие във връзка с предоставяната услуга, комисията счита за несъотносимо.  

Наличието на разработен самостоятелно софтуер не е достатъчно основание за 

целесъобразен и адекватен към изпълнението на обособената позиция подход. Използването 

на таблици във формат word и excel е приложимо за всички одитори и всички останали 

експерти, които работят дейности, свързани с одитни ангажименти. Съобразяването на 

одитните ангажименти с приложимото българско и международно законодателство е 

задължение на всички одитори и други експерти, извършващи одитни ангажименти. Поради 

тези причини комисията не счита предложения от участника „софтуер“ за уникален продукт 

с така описаните характеристики. 

Твърдението на участника за спазване на разпоредбата на чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки, относно обстоятелството, че приложимият, разработен и успешно 

внедрен във фирмата от „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД софтуер е оригинално решение по 

отношение на извършваната услуга, комисията счита същото за несъотносимо и невярно. 

Във връзка с горепосочените мотиви относно декларирания „софтуер“, комисията не счита 

същия за оригинално решение по отношение на извършваната услуга, тъй като 

текстообработващ софтуер и софтуер за обработка на таблици са общодостъпни и 

използвани от всички участници. 

Твърдението на участника за спазване на разпоредбата на чл. 72, ал. 2, т. 4 от Закона за 

обществените поръчки, комисията счита същото за неточно и непълно посочено спазването 

на изискването на чл. 115 от ЗОП.  

Комисията има предвид следното: на първо място има разминаване между посочената средна 

цена за офериран работен час от 31 лв/час, пък в разпределението на часовите ставки са 

посочени сумите 30 лв. за ключов експерт и 20 лв. за неключови експерти за час. Не е ясно в 

общата цена за вложен труд на експертите от 900 лв. включени ли са социални и здравни 

осигуровки на изпълнителите, както и дали са включени разходите им за командировки, 

както е посочено в т. 2 от забележката. Относно разходите за командировка същите не са 

дадени като точна сума, а само е декларирано спазването на изискванията на Наредбата за 

командировките в страната. Така не става ясно в посочените часови ставки за ключов и 
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неключови експерти какво е тяхното действително съдържание като суми, като не е ясен 

начинът на формиране. Посочена е предвидената норма на печалба на фирмата, но не е ясен 

начинът на формирането с оглед неточното изчисление  на часовите ставки на труд, както и 

неточното предвиждане на разходи за командировки и канцеларски материали.  

Предвид, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената от участника цена, и с оглед на гореизложените мотиви, комисията взе 

решение на основание чл. 107, т. 3 да не приеме така представената подробна писмена 

обосновка и предлага на Възложителя участникът „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД да бъде 

отстранен от понататъшно  участие по обособена позиция №4. 

 

►Констатации на комисията по обособена позиция №5:  

В своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД се позовава на наличието на 

икономически особености на предоставяните услуги – икономичност – основание, 

предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на услугите – основание, предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП. 

 На първо място участникът посочва използването на изцяло вътрешен за дружеството 

ресурс от експерти. Твърди се, че екипът на „Грант Торнтон“ ООД се състои изцяло от 

специалисти, които са служители на дружеството по трудови правоотношения, като 

разходите за техните възнаграждения са значително по-малки, в сравнение с евентуални 

разходи за ангажиране на външни на фирмата експерти на граждански договор. Участникът 

твърди, че с посочване на това обстоятелство, офертата на фирмата е по-икономична от тези 

на останалите участници. 

 На второ място се твърди, че планираното от фирмата часово натоварване на 

експертите е изцяло съобразено със спецификите на проекта, предвидения бюджет за 

извършване на одит и изискванията на Възложителя. За извършване на одиторските 

проверки, са планирани общо около 120 човекочаса, което според участника напълно се 

вмества в определената от Възложителя и потвърдена от участника в Техническото 

предложение времева рамка за извършване на междинни и окончателна одиторски проверки. 

 На следващо място в своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД описва 

преките си разходи, формиращи себестойността на предложената услуга, позовавайки се на 

характера на проекта, мястото за изпълнение на одитната услуга /на място при бенефициента 

Община Ботевград и офиса на „Грант Торнтон“ ООД в гр. София/. В представената 

обосновка участникът посочва в детайли как се формират пътните разходи и разходите за 

командировки, описва част от задачите, които ще изпълнява екипът от експерти – ключов 

експерт „Одитор“ и допълнителните четирима неключови експерти при посещенията при 

възложителя. 
 

 В допълнение, участникът е посочил, че предложената цена се определя от 

предвидения общ брой човекочасове, общо за ключовия и допълнителните (неключови) 

експерти, в съответствие с прилаганите диференцираните часови ставки на експертите 

(включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива) при извършване на одити на проекти, съ- финансирани от фондове на ЕС, Българо-

швейцарската програма за сътрудничество, Норвежкия финансов механизъм, и други 

международни донорски програми, а също и предварителен контрол на обществени поръчки, 

верификация на разходи, извършване на последващи оценки. В същото време не става ясно 

как точно са формирани представените за всеки един експерт човекочасове и какво ще бъде 

разпределението на експертите при изпълнението на задачите – в посочения от Възложителя 

10-дневен срок за изпълнение на дейностите.  

 

Комисията не приема представената от участника „Грант Торнтон“ ООД писмена 

обосновка за обособена позиция №5, поради следните мотиви: 

На първо място комисията не приема аргумента, че наличието на одиторски екип, изцяло на 

трудови договори в одиторското предприятие, представлява благоприятно за участника 
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условие по смисъла на чл. 72, ал. 2, т . 1 и 2 от ЗОП, както е посочено в обосновката на 

участника.  

В разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 б. „в” от Закона за независимия финансов одит е посочено 

кой има право да упражнява одиторска професия, като цитираната разпоредба включва 

наличието на възможността дейности по независим финансов одит да се изпълняват по 

трудов договор в одиторско дружество или в търговско дружество, съответстващо на 

изискванията за одиторско дружество по чл. 7 от ЗНФО. В същия член са описани и други 

законово установени форми, които дават право да се упражнява одиторска професия.  

От една страна, наличието на служители на трудово правоотношение при участника не се 

разглежда като по-благоприятно условие от приложимата нормативно-правна уредба, 

регламентираща дейността по независим финансов одит (ЗНФО).  

От друга страна твърдението, че изпълнението  на услугата от лица на трудов договор е по-

евтино от изпълнението на услугата от лица на греждански договор в обосновката на 

участника е на практика в противоречие с установената „Политика за определяне на 

диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ ООД за 

финансовата 2017 г., приложена към обосновката на участника. Причината за това е, че 

независимо от типа взаимоотношение (трудово или гражданскоправно) с членовете на 

одитоския екип ставките на участника по цитираната политика са едни и същи и не са 

диференцирани за различните видове правоотношения.   

От трета страна, цитираното от участника обстоятелство не е доказано в представената 

обосновка с конкретни суми, които изпълнителите-експерти ще получат при работа на 

трудов договор, в сравнение със сумите, които ангажираните в поръчката експерти на 

граждански договор биха получили. Още повече, че участникът не изключва изрично в 

своята писмена обосновка участието на експерти, наети на граждански договори – цитирам: 

„включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива“. 

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

посоченото обстоятелство за наличието на персонал изцяло на трудови договори като по-

благоприятно условие за участника, свързано с икономическите особености на 

предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП) и избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП).  

На второ място комисията не приема посочената от участника икономичност при 

формирането на печалба от ангажимента, тъй като в обосновката на участника е представено 

формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното формиране на 

печалба.  

Цитираното в обосновката съобразяване на посочените за изпълнение 120 човекочаса с 

Техническото предложение на участника по никакъв начин не доказва икономичност, а само 

съответствие между декларирани в обосновката и в предложението човекочасове, още 

повече, че участникът не е посочил разпределението на човекочасовете по работни дни. В 

допълнение всеки от допуснатите участници се е съобразил с изискването в техническата 

спецификация на Възложителя за време на изпълнение на услугата. Цитираният брой 120 

човекочасове в обосновката на участника не кореспондират по никакъв начин с техническото 

предложение на участника, където няма описание на броя влагани човекочасове.    

Комисията не счита за предимство декларирания мотив за икономичност на участника – 

благоприятни условия, позовавайки се на характеристиките на използвания автомобил и 

наличие на собствен офис в София, който е в близост до гр. Ботевград, тъй като посочените 

разходи за транспорт 12,87 лв. съставляват 1,57 % от общите разходи, което е пренебрежимо 

малко спрямо общата стойност на услугата. Още повече декларираните офис и автомобил са 

разходи, които са свързани с извършване на обичайната дейност на участника, къквито се 

предполага, че всички участници имат. Освен това наличието на офис за изпълнение на 

дейността в гр. София е декларирано обстоятелство и от останалите участницци. Наличието 

на автомобил, също не може да се приеме за по-благоприятно условие, тъй като в случай че 

участник не разполага с автомобил, то той би могъл да ползва обществен транспорт, в 
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съответствие с Наредбата за командировките в страната. Комисията не счита за съотносими 

посочените технически характеристики на автомобила, тъй като участникът е посочил 

разходите си за транспорт, които комисията коментира по-горе.  

Спазването на изискванията на Наредбата за командировките в страната е задължително 

условие за спазване от всички участници в процедурата, а не предимство, както сочи 

участникът. 

Декларирането на извършвани одити и опит по сходни проекти, не е предимство на 

участника, така както соченото обстоятелство съставлява част от критерий за оценка на 

експерта – одитор в процедурата. 

Посоченото в обосновката в табличен вид като човекочасове и обща стойност представлява 

начин на формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното като 

благоприятно условие формиране на печалба.  

Още повече приложената таблица с изчисления комисията не приема за икономически 

особености на производствения процес, както и на изключително благоприятни условия за 

участника при предоставяне на услугите. Тези изчисления показват единствено начина на 

формиране на цената на предоставяната услуга, а не касае благоприятни фактори и 

икономически особености на услугата.  

В обосновката на участника е посочен % от 13,12 за печалба. При коректно изчисление на 

печалбата върху присъщите за услугата разходи се установява, че печалбата възлиза на 15,10 

% от преките разходи за извършване на услугата. В цитираната от участника  „Политика за 

определяне на диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ 

ООД се говори за начисляване на печалба преди данъци. Цитираните 13,12 % представляват 

процентно съотношение между печалбата и общата цена без ДДС. Не представляват нито 

нетна печалба, нито печалба от преките разходи за извършване на услугата.   

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

„икономичност при формиране на печалба от ангажимента” като по-благоприятно условие за 

участника, свързано с икономическите особености на предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 

1 от ЗОП) и избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). 

Предвид, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената от участника цена, и с оглед на гореизложените мотиви, комисията взе  

решение на основание чл. 107, т. 3 да не приеме така представената подробна писмена 

обосновка и предлага на Възложителя участникът „Грант Торнтон“ ООД да бъде отстранен 

от участие по обособена позиция №5. 

 

►Констатации на комисията по обособена позиция №6:  

В своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД се позовава на наличието на 

икономически особености на предоставяните услуги – икономичност – основание, 

предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на услугите – основание, предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП. 

 На първо място участникът посочва използването на изцяло вътрешен за дружеството 

ресурс от експерти. Твърди се, че екипът на „Грант Торнтон“ ООД се състои изцяло от 

специалисти, които са служители на дружеството по трудови правоотношения, като 

разходите за техните възнаграждения са значително по-малки, в сравнение с евентуални 

разходи за ангажиране на външни на фирмата експерти на граждански договор. Участникът 

твърди, че с посочване на това обстоятелство, офертата на фирмата е по-икономична от тези 

на останалите участници. 

 На второ място се твърди, че планираното от фирмата часово натоварване на 

експертите е изцяло съобразено със спецификите на проекта, предвидения бюджет за 

извършване на одит и изискванията на Възложителя. За извършване на одиторските 

проверки, са планирани общо около 76 човекочаса, което според участника напълно се 

вмества в определената от Възложителя и потвърдена от участника в Техническото 

предложение времева рамка за извършване на междинни и окончателна одиторски проверки. 
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 На следващо място в своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД описва 

преките си разходи, формиращи себестойността на предложената услуга, позовавайки се на 

характера на проекта, мястото за изпълнение на одитната услуга /на място при бенефициента 

Община Ботевград и офиса на „Грант Торнтон“ ООД в гр. София/. В представената 

обосновка участникът посочва в детайли как се формират пътните разходи и разходите за 

командировки, описва част от задачите, които ще изпълнява екипът от експерти – ключов 

експерт „Одитор“ и допълнителните трима неключови експерти при посещенията при 

възложителя.  
 

 В допълнение, участникът е посочил, че предложената цена се определя от 

предвидения общ брой човекочасове, общо за ключовия и допълнителните (неключови) 

експерти, в съответствие с прилаганите диференцираните часови ставки на експертите 

(включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива) при извършване на одити на проекти, съ- финансирани от фондове на ЕС, Българо-

швейцарската програма за сътрудничество, Норвежкия финансов механизъм, и други 

международни донорски програми, а също и предварителен контрол на обществени поръчки, 

верификация на разходи, извършване на последващи оценки. В същото време не става ясно 

как точно са формирани представените за всеки един експерт човекочасове и какво ще бъде 

разпределението на експертите при изпълнението на задачите – в посочения от Възложителя 

10-дневен срок за изпълнение на дейностите.  
 

Комисията не приема представената от участника „Грант Торнтон“ ООД писмена 

обосновка за обособена позиция №6, поради следните мотиви: 

На първо място комисията не приема аргумента, че наличието на одиторски екип, изцяло на 

трудови договори в одиторското предприятие, представлява благоприятно за участника 

условие по смисъла на чл. 72, ал. 2, т . 1 и 2 от ЗОП, както е посочено в обосновката на 

участника.  

В разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 б. „в” от Закона за независимия финансов одит е посочено 

кой има право да упражнява одиторска професия, като цитираната разпоредба включва 

наличието на възможността дейности по независим финансов одит да се изпълняват по 

трудов договор в одиторско дружество или в търговско дружество, съответстващо на 

изискванията за одиторско дружество по чл. 7 от ЗНФО. В същия член са описани и други 

законово установени форми, които дават право да се упражнява одиторска професия.  

От една страна, наличието на служители на трудово правоотношение при участника не се 

разглежда като по-благоприятно условие от приложимата нормативно-правна уредба, 

регламентираща дейността по независим финансов одит (ЗНФО).  

От друга страна твърдението, че изпълнението  на услугата от лица на трудов договор е по-

евтино от изпълнението на услугата от лица на греждански договор в обосновката на 

участника е на практика в противоречие с установената „Политика за определяне на 

диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ ООД за 

финансовата 2017 г., приложена към обосновката на участника. Причината за това е, че 

независимо от типа взаимоотношение (трудово или гражданскоправно) с членовете на 

одитоския екип ставките на участника по цитираната политика са едни и същи и не са 

диференцирани за различните видове правоотношения.   

От трета страна, цитираното от участника обстоятелство не е доказано в представената 

обосновка с конкретни суми, които изпълнителите-експерти ще получат при работа на 

трудов договор, в сравнение със сумите, които ангажираните в поръчката експерти на 

граждански договор биха получили. Още повече, че участникът не изключва изрично в 

своята писмена обосновка участието на експерти, наети на граждански договори – цитирам: 

„включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива“. 

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

посоченото обстоятелство за наличието на персонал изцяло на трудови договори като по-

благоприятно условие за участника, свързано с икономическите особености на 

предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП) и избраните технически решения или 
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наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП).  

На второ място комисията не приема посочената от участника икономичност при 

формирането на печалба от ангажимента, тъй като в обосновката на участника е представено 

формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното формиране на 

печалба.  

Цитираното в обосновката съобразяване на посочените за изпълнение 76 човекочаса с 

Техническото предложение на участника по никакъв начин не доказва икономичност, а само 

съответствие между декларирани в обосновката и в предложението човекочасове, още 

повече, че участникът не е посочил разпределението на човекочасовете по работни дни. В 

допълнение всеки от допуснатите участници се е съобразил с изискването в техническата 

спецификация на Възложителя за време на изпълнение на услугата. Цитираният брой 76 

човекочасове в обосновката на участника не кореспондират по никакъв начин с техническото 

предложение на участника, където няма описание на броя влагани човекочасове.    

Комисията не счита за предимство декларирания мотив за икономичност на участника – 

благоприятни условия, позовавайки се на характеристиките на използвания автомобил и 

наличие на собствен офис в София, който е в близост до гр. Ботевград, тъй като посочените 

разходи за транспорт 12,87 лв. съставляват 1,57 % от общите разходи, което е пренебрежимо 

малко спрямо общата стойност на услугата. Още повече декларираните офис и автомобил са 

разходи, които са свързани с извършване на обичайната дейност на участника, къквито се 

предполага, че всички участници имат. Освен това наличието на офис за изпълнение на 

дейността в гр. София е декларирано обстоятелство и от останалите участницци. Наличието 

на автомобил, също не може да се приеме за по-благоприятно условие, тъй като в случай че 

участник не разполага с автомобил, то той би могъл да ползва обществен транспорт, в 

съответствие с Наредбата за командировките в страната. Комисията не счита за съотносими 

посочените технически характеристики на автомобила, тъй като участникът е посочил 

разходите си за транспорт, които комисията коментира по-горе.  

Спазването на изискванията на Наредбата за командировките в страната е задължително 

условие за спазване от всички участници в процедурата, а не предимство, както сочи 

участникът. 

Декларирането на извършвани одити и опит по сходни проекти, не е предимство на 

участника, така както соченото обстоятелство съставлява част от критерий за оценка на 

експерта – одитор в процедурата. 

Посоченото в обосновката в табличен вид като човекочасове и обща стойност представлява 

начин на формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното като 

благоприятно условие формиране на печалба.  

Още повече приложената таблица с изчисления комисията не приема за икономически 

особености на производствения процес, както и на изключително благоприятни условия за 

участника при предоставяне на услугите. Тези изчисления показват единствено начина на 

формиране на цената на предоставяната услуга, а не касае благоприятни фактори и 

икономически особености на услугата.  

В обосновката на участника е посочен % от 10,69 за печалба. При коректно изчисление на 

печалбата върху присъщите за услугата разходи се установява, че печалбата възлиза на 11,97 

% от преките разходи за извършване на услугата. В цитираната от участника  „Политика за 

определяне на диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ 

ООД се говори за начисляване на печалба преди данъци. Цитираните 10,69 % представляват 

процентно съотношение между печалбата и общата цена без ДДС. Не представляват нито 

нетна печалба, нито печалба от преките разходи за извършване на услугата.   

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

„икономичност при формиране на печалба от ангажимента” като по-благоприятно условие за 

участника, свързано с икономическите особености на предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 

1 от ЗОП) и избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). 
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Предвид, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената от участника цена, и с оглед на гореизложените мотиви, комисията взе 

решение на основание чл. 107, т. 3 да не приеме така представената подробна писмена 

обосновка и предлага на Възложителя участникът „Грант Торнтон“ ООД да бъде отстранен 

от понататъшно участие по обособена позиция №6. 

 

►Констатации на комисията по обособена позиция №7:  

В своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД се позовава на наличието на 

икономически особености на предоставяните услуги – икономичност – основание, 

предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на услугите – основание, предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП. 

 На първо място участникът посочва използването на изцяло вътрешен за дружеството 

ресурс от експерти. Твърди се, че екипът на „Грант Торнтон“ ООД се състои изцяло от 

специалисти, които са служители на дружеството по трудови правоотношения, като 

разходите за техните възнаграждения са значително по-малки, в сравнение с евентуални 

разходи за ангажиране на външни на фирмата експерти на граждански договор. Участникът 

твърди, че с посочване на това обстоятелство, офертата на фирмата е по-икономична от тези 

на останалите участници. 

 На второ място се твърди, че планираното от фирмата часово натоварване на 

експертите е изцяло съобразено със спецификите на проекта, предвидения бюджет за 

извършване на одит и изискванията на Възложителя. За извършване на одиторските 

проверки, са планирани общо около 76 човекочаса, което според участника напълно се 

вмества в определената от Възложителя и потвърдена от участника в Техническото 

предложение времева рамка за извършване на междинни и окончателна одиторски проверки. 

 На следващо място в своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД описва 

преките си разходи, формиращи себестойността на предложената услуга, позовавайки се на 

характера на проекта, мястото за изпълнение на одитната услуга /на място при бенефициента 

Община Ботевград и офиса на „Грант Торнтон“ ООД в гр. София/. В представената 

обосновка участникът посочва в детайли как се формират пътните разходи и разходите за 

командировки, описва част от задачите, които ще изпълнява екипът от експерти – ключов 

експерт „Одитор“ и допълнителните трима неключови експерти при посещенията при 

възложителя.  
 

 В допълнение, участникът е посочил, че предложената цена се определя от 

предвидения общ брой човекочасове, общо за ключовия и допълнителните (неключови) 

експерти, в съответствие с прилаганите диференцираните часови ставки на експертите 

(включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива) при извършване на одити на проекти, съ- финансирани от фондове на ЕС, Българо-

швейцарската програма за сътрудничество, Норвежкия финансов механизъм, и други 

международни донорски програми, а също и предварителен контрол на обществени поръчки, 

верификация на разходи, извършване на последващи оценки. В същото време не става ясно 

как точно са формирани представените за всеки един експерт човекочасове и какво ще бъде 

разпределението на експертите при изпълнението на задачите – в посочения от Възложителя 

10-дневен срок за изпълнение на дейностите.  
 

Комисията не приема представената от участника „Грант Торнтон“ ООД писмена 

обосновка за обособена позиция № 7, поради следните мотиви: 

На първо място комисията не приема аргумента, че наличието на одиторски екип, изцяло на 

трудови договори в одиторското предприятие, представлява благоприятно за участника 

условие по смисъла на чл. 72, ал. 2, т . 1 и 2 от ЗОП, както е посочено в обосновката на 

участника.  

В разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 б. „в” от Закона за независимия финансов одит е посочено 

кой има право да упражнява одиторска професия, като цитираната разпоредба включва 

наличието на възможността дейности по независим финансов одит да се изпълняват по 
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трудов договор в одиторско дружество или в търговско дружество, съответстващо на 

изискванията за одиторско дружество по чл. 7 от ЗНФО. В същия член са описани и други 

законово установени форми, които дават право да се упражнява одиторска професия.  

От една страна, наличието на служители на трудово правоотношение при участника не се 

разглежда като по-благоприятно условие от приложимата нормативно-правна уредба, 

регламентираща дейността по независим финансов одит (ЗНФО).  

От друга страна твърдението, че изпълнението  на услугата от лица на трудов договор е по-

евтино от изпълнението на услугата от лица на греждански договор в обосновката на 

участника е на практика в противоречие с установената „Политика за определяне на 

диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ ООД за 

финансовата 2017 г., приложена към обосновката на участника. Причината за това е, че 

независимо от типа взаимоотношение (трудово или гражданскоправно) с членовете на 

одитоския екип ставките на участника по цитираната политика са едни и същи и не са 

диференцирани за различните видове правоотношения.   

От трета страна, цитираното от участника обстоятелство не е доказано в представената 

обосновка с конкретни суми, които изпълнителите-експерти ще получат при работа на 

трудов договор, в сравнение със сумите, които ангажираните в поръчката експерти на 

граждански договор биха получили. Още повече, че участникът не изключва изрично в 

своята писмена обосновка участието на експерти, наети на граждански договори – цитирам: 

„включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива“. 

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

посоченото обстоятелство за наличието на персонал изцяло на трудови договори като по-

благоприятно условие за участника, свързано с икономическите особености на 

предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП) и избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП).  

На второ място комисията не приема посочената от участника икономичност при 

формирането на печалба от ангажимента, тъй като в обосновката на участника е представено 

формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното формиране на 

печалба.  

Цитираното в обосновката съобразяване на посочените за изпълнение 76 човекочаса с 

Техническото предложение на участника по никакъв начин не доказва икономичност, а само 

съответствие между декларирани в обосновката и в предложението човекочасове, още 

повече, че участникът не е посочил разпределението на човекочасовете по работни дни. В 

допълнение всеки от допуснатите участници се е съобразил с изискването в техническата 

спецификация на Възложителя за време на изпълнение на услугата. Цитираният брой 76 

човекочасове в обосновката на участника не кореспондират по никакъв начин с техническото 

предложение на участника, където няма описание на броя влагани човекочасове.    

Комисията не счита за предимство декларирания мотив за икономичност на участника – 

благоприятни условия, позовавайки се на характеристиките на използвания автомобил и 

наличие на собствен офис в София, който е в близост до гр. Ботевград, тъй като посочените 

разходи за транспорт 12,87 лв. съставляват 1,57 % от общите разходи, което е пренебрежимо 

малко спрямо общата стойност на услугата. Още повече декларираните офис и автомобил са 

разходи, които са свързани с извършване на обичайната дейност на участника, къквито се 

предполага, че всички участници имат. Освен това наличието на офис за изпълнение на 

дейността в гр. София е декларирано обстоятелство и от останалите участницци. Наличието 

на автомобил, също не може да се приеме за по-благоприятно условие, тъй като в случай че 

участник не разполага с автомобил, то той би могъл да ползва обществен транспорт, в 

съответствие с Наредбата за командировките в страната. Комисията не счита за съотносими 

посочените технически характеристики на автомобила, тъй като участникът е посочил 

разходите си за транспорт, които комисията коментира по-горе.  



18 

 

Спазването на изискванията на Наредбата за командировките в страната е задължително 

условие за спазване от всички участници в процедурата, а не предимство, както сочи 

участникът. 

Декларирането на извършвани одити и опит по сходни проекти, не е предимство на 

участника, така както соченото обстоятелство съставлява част от критерий за оценка на 

експерта – одитор в процедурата. 

Посоченото в обосновката в табличен вид като човекочасове и обща стойност представлява 

начин на формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното като 

благоприятно условие формиране на печалба.  

Още повече приложената таблица с изчисления комисията не приема за икономически 

особености на производствения процес, както и на изключително благоприятни условия за 

участника при предоставяне на услугите. Тези изчисления показват единствено начина на 

формиране на цената на предоставяната услуга, а не касае благоприятни фактори и 

икономически особености на услугата.  

В обосновката на участника е посочен % от 10,69 за печалба. При коректно изчисление на 

печалбата върху присъщите за услугата разходи се установява, че печалбата възлиза на 11,97 

% от преките разходи за извършване на услугата. В цитираната от участника  „Политика за 

определяне на диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ 

ООД се говори за начисляване на печалба преди данъци. Цитираните 10,69 % представляват 

процентно съотношение между печалбата и общата цена без ДДС. Не представляват нито 

нетна печалба, нито печалба от преките разходи за извършване на услугата.   

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

„икономичност при формиране на печалба от ангажимента” като по-благоприятно условие за 

участника, свързано с икономическите особености на предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 

1 от ЗОП) и избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). 

Предвид, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената от участника цена, и с оглед на гореизложените мотиви, комисията взе 

решение на основание чл. 107, т. 3 да не приеме така представената подробна писмена 

обосновка и предлага на Възложителя участникът „Грант Торнтон“ ООД да бъде отстранен 

от понататъшно участие по обособена позиция №7. 

 

►Констатации на комисията по обособена позиция №8:  

В своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД се позовава на наличието на 

икономически особености на предоставяните услуги – икономичност – основание, 

предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на услугите – основание, предвидено в чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП. 

 На първо място участникът посочва използването на изцяло вътрешен за дружеството 

ресурс от експерти. Твърди се, че екипът на „Грант Торнтон“ ООД се състои изцяло от 

специалисти, които са служители на дружеството по трудови правоотношения, като 

разходите за техните възнаграждения са значително по-малки, в сравнение с евентуални 

разходи за ангажиране на външни на фирмата експерти на граждански договор. Участникът 

твърди, че с посочване на това обстоятелство, офертата на фирмата е по-икономична от тези 

на останалите участници. 

 На второ място се твърди, че планираното от фирмата часово натоварване на 

експертите е изцяло съобразено със спецификите на проекта, предвидения бюджет за 

извършване на одит и изискванията на Възложителя. За извършване на одиторските 

проверки, са планирани общо около 76 човекочаса, което според участника напълно се 

вмества в определената от Възложителя и потвърдена от участника в Техническото 

предложение времева рамка за извършване на междинни и окончателна одиторски проверки. 

 На следващо място в своята обосновка участникът „Грант Торнтон“ ООД описва 

преките си разходи, формиращи себестойността на предложената услуга, позовавайки се на 

характера на проекта, мястото за изпълнение на одитната услуга /на място при бенефициента 
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Община Ботевград и офиса на „Грант Торнтон“ ООД в гр. София/. В представената 

обосновка участникът посочва в детайли как се формират пътните разходи и разходите за 

командировки, описва част от задачите, които ще изпълнява екипът от експерти – ключов 

експерт „Одитор“ и допълнителните трима неключови експерти при посещенията при 

възложителя.  
 

 В допълнение, участникът е посочил, че предложената цена се определя от 

предвидения общ брой човекочасове, общо за ключовия и допълнителните (неключови) 

експерти, в съответствие с прилаганите диференцираните часови ставки на експертите 

(включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива) при извършване на одити на проекти, съ- финансирани от фондове на ЕС, Българо-

швейцарската програма за сътрудничество, Норвежкия финансов механизъм, и други 

международни донорски програми, а също и предварителен контрол на обществени поръчки, 

верификация на разходи, извършване на последващи оценки. В същото време не става ясно 

как точно са формирани представените за всеки един експерт човекочасове и какво ще бъде 

разпределението на експертите при изпълнението на задачите – в посочения от Възложителя 

10-дневен срок за изпълнение на дейностите.  
 

Комисията не приема представената от участника „Грант Торнтон“ ООД писмена 

обосновка за обособена позиция №8, поради следните мотиви: 

На първо място комисията не приема аргумента, че наличието на одиторски екип, изцяло на 

трудови договори в одиторското предприятие, представлява благоприятно за участника 

условие по смисъла на чл. 72, ал. 2, т . 1 и 2 от ЗОП, както е посочено в обосновката на 

участника.  

В разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 б. „в” от Закона за независимия финансов одит е посочено 

кой има право да упражнява одиторска професия, като цитираната разпоредба включва 

наличието на възможността дейности по независим финансов одит да се изпълняват по 

трудов договор в одиторско дружество или в търговско дружество, съответстващо на 

изискванията за одиторско дружество по чл. 7 от ЗНФО. В същия член са описани и други 

законово установени форми, които дават право да се упражнява одиторска професия.  

От една страна, наличието на служители на трудово правоотношение при участника не се 

разглежда като по-благоприятно условие от приложимата нормативно-правна уредба, 

регламентираща дейността по независим финансов одит (ЗНФО).  

От друга страна твърдението, че изпълнението  на услугата от лица на трудов договор е по-

евтино от изпълнението на услугата от лица на греждански договор в обосновката на 

участника е на практика в противоречие с установената „Политика за определяне на 

диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ ООД за 

финансовата 2017 г., приложена към обосновката на участника. Причината за това е, че 

независимо от типа взаимоотношение (трудово или гражданскоправно) с членовете на 

одитоския екип ставките на участника по цитираната политика са едни и същи и не са 

диференцирани за различните видове правоотношения.   

От трета страна, цитираното от участника обстоятелство не е доказано в представената 

обосновка с конкретни суми, които изпълнителите-експерти ще получат при работа на 

трудов договор, в сравнение със сумите, които ангажираните в поръчката експерти на 

граждански договор биха получили. Още повече, че участникът не изключва изрично в 

своята писмена обосновка участието на експерти, наети на граждански договори – цитирам: 

„включително и наетите на граждански договори за отделни ангажименти, когато има 

такива“. 

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

посоченото обстоятелство за наличието на персонал изцяло на трудови договори като по-

благоприятно условие за участника, свързано с икономическите особености на 

предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП) и избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП).  
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На второ място комисията не приема посочената от участника икономичност при 

формирането на печалба от ангажимента, тъй като в обосновката на участника е представено 

формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното формиране на 

печалба.  

Цитираното в обосновката съобразяване на посочените за изпълнение 76 човекочаса с 

Техническото предложение на участника по никакъв начин не доказва икономичност, а само 

съответствие между декларирани в обосновката и в предложението човекочасове, още 

повече, че участникът не е посочил разпределението на човекочасовете по работни дни. В 

допълнение всеки от допуснатите участници се е съобразил с изискването в техническата 

спецификация на Възложителя за време на изпълнение на услугата. Цитираният брой 76 

човекочасове в обосновката на участника не кореспондират по никакъв начин с техническото 

предложение на участника, където няма описание на броя влагани човекочасове.    

Комисията не счита за предимство декларирания мотив за икономичност на участника – 

благоприятни условия, позовавайки се на характеристиките на използвания автомобил и 

наличие на собствен офис в София, който е в близост до гр. Ботевград, тъй като посочените 

разходи за транспорт 12,87 лв. съставляват 1,57 % от общите разходи, което е пренебрежимо 

малко спрямо общата стойност на услугата. Още повече декларираните офис и автомобил са 

разходи, които са свързани с извършване на обичайната дейност на участника, къквито се 

предполага, че всички участници имат. Освен това наличието на офис за изпълнение на 

дейността в гр. София е декларирано обстоятелство и от останалите участницци. Наличието 

на автомобил, също не може да се приеме за по-благоприятно условие, тъй като в случай че 

участник не разполага с автомобил, то той би могъл да ползва обществен транспорт, в 

съответствие с Наредбата за командировките в страната. Комисията не счита за съотносими 

посочените технически характеристики на автомобила, тъй като участникът е посочил 

разходите си за транспорт, които комисията коментира по-горе.  

Спазването на изискванията на Наредбата за командировките в страната е задължително 

условие за спазване от всички участници в процедурата, а не предимство, както сочи 

участникът. 

Декларирането на извършвани одити и опит по сходни проекти, не е предимство на 

участника, така както соченото обстоятелство съставлява част от критерий за оценка на 

експерта – одитор в процедурата. 

Посоченото в обосновката в табличен вид като човекочасове и обща стойност представлява 

начин на формирането на разходите за извършване на услугата, а не цитираното като 

благоприятно условие формиране на печалба.  

Още повече приложената таблица с изчисления комисията не приема за икономически 

особености на производствения процес, както и на изключително благоприятни условия за 

участника при предоставяне на услугите. Тези изчисления показват единствено начина на 

формиране на цената на предоставяната услуга, а не касае благоприятни фактори и 

икономически особености на услугата.  

В обосновката на участника е посочен % от 10,69 за печалба. При коректно изчисление на 

печалбата върху присъщите за услугата разходи се установява, че печалбата възлиза на 11,97 

% от преките разходи за извършване на услугата. В цитираната от участника  „Политика за 

определяне на диференцирани часови ставки, които да бъдат прилагане от „Грант Торнтон“ 

ООД се говори за начисляване на печалба преди данъци. Цитираните 10,69 % представляват 

процентно съотношение между печалбата и общата цена без ДДС. Не представляват нито 

нетна печалба, нито печалба от преките разходи за извършване на услугата.   

В този смисъл, комисията не намира обосновката на участника за пълна и обективна относно 

„икономичност при формиране на печалба от ангажимента” като по-благоприятно условие за 

участника, свързано с икономическите особености на предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 

1 от ЗОП) и избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на услугите (чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП). 

Предвид, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената от участника цена, и с оглед на гореизложените мотиви, комисията взе 

решение на основание чл. 107, т. 3 да не приеме така представената подробна писмена 
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обосновка и предлага на Възложителя участникът „Грант Торнтон“ ООД да бъде отстранен 

от понататъшно участие по обособена позиция №8. 

 

 

С оглед на описаното и извършените по-горе действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка, 

комисията пристъпи към определяне на ФО - Финансова оценка на офертата, както и  на 

комплексната оценка на допуснатите участници и класиране на същите, както следва: 

 

► Обособена позиция №1: 

№ Участник Показател 

ТОN 

Показател 
ФОmin 

ФО N =             100  

             ФОN                            

Комплексна оценка  

КОN = ТОN х 0,80 + 

ФОN х 0,20 

1. „Глобъл Акаунтинг“ 

ЕООД 

99,64 

 

75,56 94,82 

2. „Одит Консулт МД“ ЕООД 49,54 100 59,63 

 

► Обособена позиция №2: 

№ Участник Показател 

ТОN 

Показател 
ФОmin 

ФО N =             100  

             ФОN                            

Комплексна оценка  

КОN = ТОN х 0,80 + 

ФОN х 0,20 

1. „Глобъл Акаунтинг“ 

ЕООД 

99,64 

 

86,87 97,08 

2. „Одит Консулт МД“ ЕООД 49,54 100 59,63 

 

► Обособена позиция №3: 

№ Участник Показател 

ТОN 

Показател 
ФОmin 

ФО N =             100  

             ФОN                            

Комплексна оценка  

КОN = ТОN х 0,80 + 

ФОN х 0,20 

1. „Глобъл Акаунтинг“ 

ЕООД 

99,64 

 

85,26 96,76 

2. „Одит Консулт МД“ ЕООД 49,54 100 59,63 

 

► Обособена позиция №4: 

№ Участник Показател 

ТОN 

Показател 
ФОmin 

ФО N =             100  

             ФОN                            

Комплексна оценка  

КОN = ТОN х 0,80 + 

ФОN х 0,20 

1. „Грант Торнтон“ ООД 79,78 

 

100 83,82 

2. „Одит Консулт МД“ ЕООД 49,54 75 54,63 

 

► Обособена позиция №5: 

№ Участник Показател 

ТОN 

Показател 
ФОmin 

ФО N =             100  

             ФОN                            

Комплексна оценка  

КОN = ТОN х 0,80 + 

ФОN х 0,20 

1. „Глобъл Акаунтинг“ 

ЕООД 

99,64 

 

75,59 94,83 

2. „Одит Консулт МД“ ЕООД 49,54 100 59,63 
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► Обособена позиция №6: 

№ Участник Показател 

ТОN 

Показател 
ФОmin 

ФО N =             100  

             ФОN                            

Комплексна оценка  

КОN = ТОN х 0,80 + 

ФОN х 0,20 

1. „Глобъл Акаунтинг“ 

ЕООД 

99,64 

 

88,61 97,43 

2. „Одит Консулт МД“ ЕООД 49,54 100 59,63 

 

► Обособена позиция №7: 

№ Участник Показател 

ТОN 

Показател 
ФОmin 

ФО N =             100  

             ФОN                            

Комплексна оценка  

КОN = ТОN х 0,80 + 

ФОN х 0,20 

1. „Глобъл Акаунтинг“ 

ЕООД 

99,64 

 

88,61 97,43 

2. „Одит Консулт МД“ ЕООД 49,54 100 59,63 

 

► Обособена позиция №8: 

№ Участник Показател 

ТОN 

Показател 
ФОmin 

ФО N =             100  

             ФОN                            

Комплексна оценка  

КОN = ТОN х 0,80 + 

ФОN х 0,20 

1. „Глобъл Акаунтинг“ 

ЕООД 

99,64 

 

88,61 97,43 

2. „Одит Консулт МД“ ЕООД 49,54 100 59,63 

 

 Въз основа на гореизложеното, комисията: 

I. Не допуска до класиране:  

- На осн. чл.107, т.3 от ЗОП участник „Грант Торнтон“ ООД за обособени позиции 1, 2, 3, 5, 

6, 7 и 8 

- На осн. чл.107, т.3 от ЗОП участник „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД за обособена позиция 4 

 

II. Направи следното класиране:  

1. За обособена позиция № 1: 

На I-во място „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД с комплексна оценка 94,82 точки 

На II-ро място „Одит Консулт МД“ ЕООД с комплексна оценка 59,63 точки 

 

2. За обособена позиция № 2: 

На I-во място „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД с комплексна оценка 97,08 точки 

На II-ро място „Одит Консулт МД“ ЕООД с комплексна оценка 59,63 точки 

 

3. За обособена позиция №3: 

На I-во място „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД с комплексна оценка 96,76 точки 

На II-ро място „Одит Консулт МД“ ЕООД с комплексна оценка 59,63 точки 

 

4. За обособена позиция №4: 

На I-во място „Грант Торнтон“ ООД с комплексна оценка 83,82 точки 

На II-ро място „Одит Консулт МД“ ЕООД с комплексна оценка 54,63 точки 

 

5. За обособена позиция №5: 

На I-во място „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД с комплексна оценка 94,83 точки 

На II-ро място „Одит Консулт МД“ ЕООД с комплексна оценка 59,63 точки 
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6. За обособена позиция №6: 

На I-во място „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД с комплексна оценка 97,43 точки 

На II-ро място „Одит Консулт МД“ ЕООД с комплексна оценка 59,63 точки 

 

7. За обособена позиция №7: 

На I-во място „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД с комплексна оценка 97,43 точки 

На II-ро място „Одит Консулт МД“ ЕООД с комплексна оценка 59,63 точки 

 

8. За обособена позиция №8: 

На I-во място „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД с комплексна оценка 97,43 точки 

На II-ро място „Одит Консулт МД“ ЕООД с комплексна оценка 59,63 точки 

 

III.  Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, обявена по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място по 

съответната обособена позиция, а именно:  

 

1. „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД, ЕИК 201013732, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1700, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 76, вх. В, ет. 3, ап. 5 и адрес за 

кореспонденция: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 3 за обособени позиции 1, 2, 3, 5, 

6, 7 и 8  

 

2.  „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, със седалище, адрес на управление и адрес за 

кореспонденция: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26   за обособена позиция 4. 

      

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 /П/*           /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 

1.    /П/  /Виктория Филипова/ 

 

2.     /П/            /Гергана Николова/ 

 

3.     /П/            /Соня Христова/ 

 

4.             /П/            /Мариета Христова/ 

 

 

Настоящият протокол се състави на 08.11.2017г. в 12:00ч. на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

УТВЪРДИЛ:       /П/* 

ЗАМ. К М Е Т: /Борис Борисов/ 

упълномощен  със Заповед №ОА-1/03.01.2017г. 

 

дата: 08.11.2017г. 

 

 

 

 


