
 

            О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №4 

 

 

 Днес, 03.12.2018г., комисия назначена със Заповед №ОА-284/15.06.2018г. на Зам. 

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

открита процедура с Решение № ОП-8/02.05.2018г. за откриване  на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на ВТП по проект „Изграждане на компостираща инсталация и 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО – 

регион Ботевград“, в състав:  

 

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

 ЧЛЕНОВЕ: 

                 1. Ирина Григорова – директор на дирекция «Счетоводна дейност и 

бюджет» 

                                 2. Мария Христова – нач. отдел «Правно-нормативно обслужване»  

                                 3. Ева Нишева – гл. експерт «Опазване на околната среда и управление на 

отпадъците» 

         4. Гергана Николова – мл. експерт «Управление на проекти» 

 

Резервни членове:  

       1. Николай Николов – юрисконсулт на община Ботевград 

       2. Мариета Христова – гл. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“ 

 

се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за да продължи своята 

работа по разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в 

обществената поръчка, по реда на постъпване на офертите им, и определяне на оценките по 

показатели П1 - „Професионална  компетентност  на  персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката“, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, 

приложена в документацията за участие.    
 

1. Консорциум „Еко ВТП Ботевград“ 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

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

установи следното: 

Техническото предложение на участника е представено съгласно изискуемия образец,  

и на електронен носител в нередактируем формат, като съдържанието на хартиения и 

електронния носител е идентично. Участникът е предложил срок за изпълнение от 30 месеца, 

но не по-късно от 12.10.2020 г.  

Предложението за изпълнение на поръчката включва предмет на настоящата 

обществена поръчка; обща и специфични цели на проекта, цитирани съобразно описаните в 

техническите спецификации дейности по проекта. Предложението на участника продължава 

с упоменаване на периода на стартирането на дейност 3 и описание на самата дейност, 

съгласно техническите спецификации на Възложителя, като участникът е описал следните 

механизми за вътрешна оценка и контрол на ЕУП: 1. Идентифициране на възможните 

рискове и своевременно определяне на степента на проявление на риска в процеса на 

изпълнение на проекта; 2. Непрекъсната комуникация и координация между общините 

партньори; 3. Контрол от страна на ръководителя на проекта върху изпълнението на задачите 

от страна на всеки от членовете от екипа за управление на проекта (ЕУП), включително 

външната техническа помощ; 4. Регулярен мониторинг и контрол върху законосъобразността 

и целесъобразността на разходването на средствата по проекта; 5. Поддържане на адекватна 

одитна пътека с информация, която съдържа запис на дейностите и мероприятията, 

осъществени в процеса на подготовка и изпълнение на проекта, с фокус върху движението на 

финансови средства, свързаната с тях документация и отговорните за това лица; 5. Изготвяне 

на регулярни отчети за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта. Описаните мерки 



  

не представляват система за вътрешно управление и контрол на ВТП, а в техническите 

спецификации са описани като механизми за вътрешна оценка и контрол на ЕУП. В раздел 

IV. „Методите и каналите за комуникация между Възложителя и Изпълнителя“ са описани 

отговорности на ръководителя на екипа (представител на Община Ботевград, не на ВТП), 

свързани с комуникацията му с членовете на екипа, срещите на екипа и отчетите му до 

ръководствата на общините партньори по проекта. Описани са и основни мерки за 

комуникация, които ще се ползват „на място в обособения офис на община Ботевград, чрез 

телефонни обаждания, чрез изпращане на имейли и чрез насрочване на извънредни срещи с 

Възложителя“. Представена е схема на канали за комуникация, от която е видно, че всички 

експерти на ВТП комуникират директно с Ръководителя на проекта, без да комуникират по 

между си. В раздел V е изложена професионалната компетентност на персонала, която 

започва с представянето на експерта Юрист – Миглена Иванова Христова. За нея в табличен 

вид в таблица 1.1 са представени образованието, в таблица 1.2 - професионалния опит на 

експерта, а в т. 1.3 е представен специфичният професионален опит на експерта, където в 

декларативна форма е записано, че експертът е участвал в изготвянето на всички необходими 

документации за избор на изпълнители “над 26 бр. обществени поръчки за строителство, 

доставки и услуги“, без същите да са упоменати или описани. В същия раздел са описани 

дейностите, които г-жа Христова е изпълнила по проект „Устойчиво управление на 

„Национален парк Пирин“ и резерват „Тисата“, а в раздел 1.4. са представени резултатите от 

изпълнението на отговорностите на експерта във връзка с изпълнението на услугите по ВТП.  

В раздел 1.5 са описани необходимите ресурси за изпълнението на задачите и 

отговорностите на експерта, които включват експертен ресурс, финансов ресурс и времеви 

ресурс. Описано е, че експертът ще представи резултатите от изпълнението на задачите и 

отговорностите си под формата на месечни доклади.  

В раздел 2 е представен Експерт „Мониторинг и докладване по проекта“ – Емил Йотов. В 

табличен вид в т. 2.1 е представено образованието на експерта, в таблица 2.2 е представено 

описанието на общия професионален опит на експерта, като на страница 22 и 23 е отпечатан 

текст върху текст, от който част от професионалния опит не може да бъде ясно определен. В 

т. 2.3 е представен специфичния професионален опит на експерта. Описание на задачите и 

отговорностите на експерта във връзка с изпълнение на услугите по ВТП не са представени. 

В т. 2.4. са представени резултатите от изпълнението на отговорностите и задачите на 

експерта. В раздел 2.5 са описани необходимите ресурси за изпълнението на задачите и 

отговорностите на експерта, които включват експертен ресурс, финансов ресурс и времеви 

ресурс. Описано е, че експертът ще представи резултатите от изпълнението на задачите и 

отговорностите си под формата на месечни доклади. 

В раздел 3 е представен Експерт „Държавни помощи“ – Цанка Цветанова. В табличен вид в 

т. 3.1 е представено образованието на експерта, в таблица 3.2 е представено описанието на 

общия трудов опит на експерта. В т. 3.3 е представен специфичният трудов опит на експерта, 

където е описано, че същият е подготвил над 40 проекта по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“, като са изброени бенефициентите, за които същите са изготвени.  

Описание на задачите и отговорностите на експерта във връзка с изпълнение на услугите по 

ВТП не са представени. В т. 3.4. са представени резултатите от изпълнението на 

отговорностите и задачите на експерта по договора за ВТП. В раздел 3.5 са описани 

необходимите ресурси за изпълнението на задачите и отговорностите на експерта, които 

включват експертен ресурс, финансов ресурс и времеви ресурс. Описано е, че експертът ще 

представи резултатите от изпълнението на задачите и отговорностите си под формата на 

месечни доклади. 

В раздел VI. са представени резултатите от дейност 3 Организация и управление на проекта.  

Като приложения към предложението за изпълнение на поръчката са представени 

документални доказателства за предложените експерти. За експерт „Юрист“ са представени 

дипломи, удостоверение от адвокатски съвет – Русе и 1 препоръка. За експерт „Мониторинг 

и докладване“ са представени диплома, трудова книжка, договор за управление и 10 бр. 

препоръки. За експерт „Държавни помощи“ са представени дипломи и трудови книжки.  

 

 След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на 

поръчката на КОНСОРЦИУМ „ЕКО ВТП БОТЕВГРАД“, на основание чл. 107, т. 2, 



  

буква „а” от ЗОП, във връзка с установено несъответствие на офертата на участника с 

предварително обявените условия на възложителя, комисията предлага на възложителя да 

отстрани участника от процедурата. 

 

   Мотиви: Възложителят изрично в документацията и методиката за оценка е посочил 

какво следва да бъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, както следва: 

„Предложението за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, трябва да включва поименно посочване на минимално 

изискуемите експерти, описание на образованието им, общия и специфичния професионален 

опит на всеки експерт. Предложението за изпълнение на обществената поръчката трябва 

да включва описание на резултатите от изпълнението на задачите и отговорностите на 

експертите, описани в техническите спецификации, необходимите ресурси за тяхното 

изпълнение, формата и начина за тяхното предоставяне. Предложението трябва да 

съдържа описание на методите и каналите за комуникация между Възложителя и 

Изпълнителя, описание на системата за вътрешен контрол, която изпълнителят ще 

прилага при изпълнението на задачите и отговорностите от страна на експертите си.“ 

В методиката за оценка, неразделна част от документацията по обществената поръчка е 

записано следното: На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на 

техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката, с одобреното проектно 

предложение и финансов план, и с изискванията, приложими към „Комбинирана процедура 

за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци” BG16M1OP002-2.002, финансирана по 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. 

……. 

На оценка не подлежат оферти на участниците, в чиито предложения за изпълнение на 

поръчката: 

- Липсва частта - „Предложение за професионалната компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на услугата”; 

- Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени 

по-долу; 

- Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя; 

- Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/ши не е съобразена с предмета на поръчката.“ 

 

Участникът НЕ Е НАПРАВИЛ предложение относно описание на системата за вътрешен 

контрол, която изпълнителят ще прилага при изпълнението на задачите и 

отговорностите от страна на експертите си. 
Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка и методиката 

за оценка, че когато части от предложението не отговарят на указанията за разработване, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Документацията за 

участие и методиката, част от нея, се считат за задължителни минимални изисквания към 

офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При 

констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените 

условия и изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, 

комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва частта „Предложение за 

професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

услугата“ от техническото предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще 

отстрани участник, който не отговаря на изискванията му. В тези обстоятелства е и 

посоченото от възложителя в методиката за оценка, че ще отстрани участник, чието 

техническо предложение „не отговаря на указанията за разработване“. 



  

В документацията е посочено задължителното съдържание на предложението за изпълнение 

на поръчката, в т.ч. и изискването, че участникът следва да посочи: „Предложението за 

професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката, трябва да включва поименно посочване на минимално изискуемите експерти, 

описание на образованието им, общия и специфичния професионален опит на всеки експерт. 

Предложението за изпълнение на обществената поръчката трябва да включва описание на 

резултатите от изпълнението на задачите и отговорностите на експертите, описани в 

техническите спецификации, необходимите ресурси за тяхното изпълнение, формата и 

начина за тяхното предоставяне. Предложението трябва да съдържа описание на 

методите и каналите за комуникация между Възложителя и Изпълнителя, описание на 

системата за вътрешен контрол, която изпълнителят ще прилага при изпълнението 

на задачите и отговорностите от страна на експертите си.“ 

 Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на 

спазването на документацията за участие – методиката за оценка на офертите, ЗОП, ППЗОП 

и трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията. 

 Комисията счита, че след като участникът е подал предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, несъответстващо на посочени от възложителя изисквания, то това е 

достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен 

случай би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в 

обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, 

че горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при 

участие в съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на 

въведеното законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на 

техническо предложение, формирано по начин, който се разминава и не съответства с 

изискванията на възложителя, категорично записани в условията на документацията и по-

конкретно в методиката за оценка, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В 

този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника КОНСОРЦИУМ „ЕКО 

ВТП БОТЕВГРАД“ от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 

55 от 19.01.2017 г. на КЗК.)  
 

2. „ИКюИ Контрол“ ООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

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

установи следното: 

Техническото предложение на участника е представено съгласно изискуемия образец. 

Участникът е предложил срок за изпълнение от 30 месеца, но не по-късно от 12.10.2020 г. 

Към образец 4 Предложение за изпълнението на поръчката, участникът е представил 

Приложение 1, което фактически представлява предложението на участника за изпълнение 

на поръчката. Предложението за изпълнение на поръчката не е представено в 

нередактируем формат на електронен носител.  

Техническото предложение на хартиен носител започва с представяне на участника и 

представяне на силните страни на „ИКюИ Контрол“ ООД. В част I, т. 3 е представена 

степента на подробност и степен на разбиране на основните цели и очакваните резултати от 

изпълнението на договора. В т. 3.1 е направено представяне на ОПОС и приоритетните оси 

по нея. В т. 3.2 е направено представяне на предмета на обществената поръчка съгласно 

техническите спецификации. Описани са дейностите по настоящата обществена поръчка, 

групирани в 24 групи. Направено е представяне на изискванията за изпълнение на услугата, 

като там е направено описание на дейност 3 Организация и управление на проекта. 

Предложението на участника продължава с описание на отговорностите на членовете на 

екипа от техническите спецификации, които са представители на общините партньори.  
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В т. 3.4. от предложението участникът представя концепция за своевременното реализиране 

на основни цели. В раздел 4 описание на стратегията на участника, същият описва подход за 

изпълнение на договора за обществена поръчка (ДОП), визия на участника за изпълнение на 

ДОП, където участникът предлага услугата да се изпълни на три етапа (встъпителен, етап на 

изпълнение и окончателен/заключителен).  

В част 2, т. 5 е направено предложение за професионалната компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на услугата. В подточка 1 (стр. 32) е направено представяне 

на квалификацията, общия и специфичния опит и отговорностите на предложения експерт 

„Юрист“. В подточка 2 е направено представяне на квалификацията, общия и специфичния 

опит и отговорностите на предложения експерт „Мониторинг и докладване“. В подточка 3 е 

направено представяне на квалификацията, общия и специфичния опит и отговорностите на 

предложеният експерт „Държавни помощи“.  

В раздел 6 е направено представяне на резултатите от изпълнението на задачите и 

отговорностите на експертите на участника и описание на необходимите ресурси за 

изпълнение на отговорностите на експертите. Същите са представени в табличен вид от стр. 

60 до стр. 72. Последната колона на таблицата е със заглавие „Ресурси за тяхното 

изпълнение, формата и начина за техното представяне“. При внимателен прочит на 

съдържанието на таблицата се констатира, че в дейности, задачи и отговорности е записан 

еднакъв текст с описание на дейностите от техническите спецификации на възложителя.  

В последната колона „Ресурси, форма и начин на за тяхното представяне“ комисията 

констатира, че независимо от заглавието на колоната, за дейности, номерирани от участника 

с номера 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24 не е посочена формата на 

представянето им. За дейност 8 и 9 от същата таблица, описаната форма на представяне не 

кореспондира с описанието на дейността.  

В раздел 7 участникът представя описанието на методите и каналите на комуникация между 

възложителя и изпълнителя, като прилага Таблица 2. със същото наименование. В същия 

раздел са описани методи за контрол, организационна структура на екипа на участника, 

стратегия за изпълнение на договора, мобилизация, изпълнение, дейности, заключителен 

етап и сътрудничество и взаимодействие между възложителя /ЕУП и участника по договора 

за ВТП. На фигура 1 са представени комуникационни връзки и взаимоотношения между 

екипа по управление на проекта на Възложителя и участника. На фигура 2 са представени 

Комуникации и взаимодействия между участниците в изпълнението на проекта. От двете 

фигури и описанието в т. 7 (организационна структура на екипа) става ясно, че освен 

изискуемите експерти, участникът ще използва координатор на екипа и мениджърски екип 

на „ИКюИ Контрол“ ООД за участие в обществената поръчка.  

В раздел 8. е представена системата за вътрешен контрол на участника, която ще се прилага 

при изпълнението на задачите и отговорностите от страна на експертите.  

 Към приложение 1 са представени документални доказателства за общ и специфичен 

опит на експертите. За експерт „Юрист“ са представени диплома за висше образование, 

служебна книжка, трудова книжка, договор за управление, 14 препоръки и 2 заповеди.  За 

експерт „Мониторинг и докладване“ са представени дипломи, 6 бр. УП-3, 11 бр. препоръки, 

сертификат за успешно завършен курс. За експерт „Държавни помощи“ са представени 

адвокатска карта, трудова книжка и 1 бр. сертификат за добро изпълнение.  

 

 След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на 

поръчката на „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, 

във връзка с установено несъответствие на офертата на участника с предварително обявените 

условия на възложителя, комисията предлага на възложителя да отстрани участника от 

процедурата. 

   Мотиви: Възложителят изрично в документацията, методиката и образците на 

документи за оценка е посочил какво следва да бъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, както следва: 

„Предложението за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, трябва да включва поименно посочване на минимално 

изискуемите експерти, описание на образованието им, общия и специфичния професионален 

опит на всеки експерт. Предложението за изпълнение на обществената поръчката 



  

трябва да включва описание на резултатите от изпълнението на задачите и 

отговорностите на експертите, описани в техническите спецификации, необходимите 

ресурси за тяхното изпълнение, формата и начина за тяхното предоставяне. 
Предложението трябва да съдържа описание на методите и каналите за комуникация 

между Възложителя и Изпълнителя, описание на системата за вътрешен контрол, която 

изпълнителят ще прилага при изпълнението на задачите и отговорностите от страна на 

експертите си.“.  

В методиката за оценка, неразделна част от документацията по обществената поръчка е 

записано следното: На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на 

техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката, с одобреното проектно 

предложение и финансов план, и с изискванията, приложими към „Комбинирана процедура 

за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци” BG16M1OP002-2.002, финансирана по 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. 

……. 

На оценка не подлежат оферти на участниците, в чиито предложения за изпълнение на 

поръчката: 

- Липсва частта - „Предложение за професионалната компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на услугата”; 

- Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени 

по-долу; 

- Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя; 

- Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/ши не е съобразена с предмета на поръчката.“ 

Съгласно указанията за разработването на техническото предложение участникът следва да 

представи формата и начина за предоставяне на резултатите от изпълнението на задачите и 

отговорностите на експертите. Участникът НЕ Е НАПРАВИЛ за дейности с номера 1, 2, 3, 

4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24 от офертата на участника предложение относно 

формата за предоставяне на услугите, които са описани за тези дейности, които 

кореспондират с техническите спецификации на Възложителя.  
В допълнение съгласно изискванията на Възложителя, в образец Приложение № 4 

Предложение за изпълнение на поръчката е записано следното изискване: „ВАЖНО! 

Представя се и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF 

или еквивалент).“. Участникът не е представил предложение за изпълнение на поръчката на 

електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент), каквото 

е изискването на възложителя. 
Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка и методиката 

за оценка, че когато части от предложението не отговарят на указанията за разработване, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие и методиката, част от нея, се считат за задължителни минимални 

изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от 

процедурата. Комисията констатира също, че техническото предложение не е представено на 

електронен носител. При констатиране на несъответствие на офертата на участника с 

предварително обявените условия и изискванията на възложителя, според разпоредбата на 

чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване 

от процедурата. 

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва частта „Предложение за 

професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

услугата” от техническото предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще 

отстрани участник, който не отговаря на изискванията му. В тези обстоятелства е и 

посоченото от възложителя в методиката за оценка, че ще отстрани участник, чието 

техническо предложение „не отговаря на указанията за разработване“. 



  

В документацията е посочено задължителното съдържание на предложението за изпълнение 

на поръчката, в т.ч. и изискването, че участникът следва да посочи: „Предложението за 

професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката, трябва да включва поименно посочване на минимално изискуемите експерти, 

описание на образованието им, общия и специфичния професионален опит на всеки експерт. 

Предложението за изпълнение на обществената поръчката трябва да включва 

описание на резултатите от изпълнението на задачите и отговорностите на 

експертите, описани в техническите спецификации, необходимите ресурси за тяхното 

изпълнение, формата и начина за тяхното предоставяне. Предложението трябва да 

съдържа описание на методите и каналите за комуникация между Възложителя и 

Изпълнителя, описание на системата за вътрешен контрол, която изпълнителят ще 

прилага при изпълнението на задачите и отговорностите от страна на експертите си.“ 

 Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на 

спазването на документацията за участие – методиката за оценка на офертите, ЗОП, ППЗОП 

и трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията. 

 Комисията счита, че след като участникът е подал предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, несъответстващо на посочени от възложителя изисквания, то това е 

достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен 

случай би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в 

обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, 

че горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при 

участие в съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на 

въведеното законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на 

техническо предложение, формирано по начин, който се разминава и не съответства на 

изискванията на възложителя, категорично записани в условията на документацията и по-

конкретно в методиката за оценка, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В 

този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД 

от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на 

КЗК.)  
 

3. „Адория Консулт“ ЕООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

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

установи следното: 

Техническото предложение на участника е представено съгласно изискуемия образец. 

Участникът е предложи срок за изпълнение от 30 месеца, но не по-късно от 12.10.2020 г. В 

образец 4 Предложение за изпълнението на поръчката, участникът е представил своето 

предложение за изпълнение на поръчката. Предложението за изпълнение на поръчката е 

представено в нередактируем формат на електронен носител.  
Предложението за изпълнение на поръчката на участника започва с предложение за 

професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 
поръчката, като в таблици са поименно посочени тримата изискуеми от Възложителя 
експерти, като за всеки от тях е описано образование, общ и специфичен професионален 
опит.  

Предложението продължава с т. 2.1., където са описани предмет, цели и очаквани резултати 
на настоящата  обществена поръчка. В т. 2.2. е представено подробно описание на 
дейностите, резултатите от изпълнението на задачите и отговорностите на експертите на 
ВТП. В тази част за всяка дейност от техническите спецификации са описани задачите и 
отговорностите на тримата експерти, необходимите ресурси за тяхното изпълнение, формата 
и начина на тяхното предоставяне. В т. 3 от предложението на участника е представен план 
за изпълнение на договора, етапи от изпълнението на договора, план за изпълнение на 
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дейностите, начин за спазване изискванията на оперативната програма, насоките за 
кандидатстване и други приложими към управлението на проекта актове, ефикасност и 
икономичност на вложените технически, материални и човешки ресурси, които ще бъдат 
използвани за качественото изпълнение на предмета на поръчката и др. В раздел 3.5. 
участникът е направил описание на вътрешен контрол при управление на договора за 
осигуряване на качествено изпълнение, която включва система за управление на качеството 
на изпълнението, в това число: управление на ресурсите, осигуряване на вътрешен обмен на 
информация,  разпределяне на правомощията и отговорностите/задачите на експертния екип, 
 планиране (изисквания за качеството на постигнатите резултати), наблюдение и измерване 
на всички процеси и крайни срокове, периодични прегледи на извършените дейности и 
система за вътрешен контрол на качеството.  
Предложението на участника представя в схема основните принципи на системата за 
вътрешен контрол.  
В т. 3.6. Осигуряване на качествено изпълнение участникът описва кои са водещите 
принципи, които ще осигурят качественото изпълнение на договора. В т. 3.7. е направено 
описание на методите и каналите за комуникация между Възложителя и Изпълнителя.  
Като приложение към техническото предложение на участника са представени документални 
доказателства за тримата експерти в това число дипломи, договори, препоръки/референции и 
др. С оглед на горепосочените констатации комисията единодушно реши, че техническото 
предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя за съдържанието на 
частта „Професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 
поръчката“.  

 При прегледа на техническото предложение и на база приложените документални 

доказателства комисията констатира следното за ключовите експерти, предложени от 

участника: 

Експерти на 

участник 

„Адориа 

Консулт“ 

ЕООД 

Общ 

професионален 

опит по 

специалността 

Доказване на 

изискванията 

към експертите 

Специфичен 

професионален опит 
Доказване на 

изискванията 

към 

експертите 

Общ 

брой 

точки 
брой 

години 

присъдени 

точки 
брой  

присъден

и точки 

Юрист Над 11 10 т.  

Трудови, 

служебни и 

осигурителни 

книжки УП-3, 

трудови договори 

Над 10 

обществени 

поръчки 

10 т. 
Референции и 

заповеди 
20 т.  

Мониторинг 

и 

докладване 

по проекта 

Над 11 10 т.  

Трудова книжка, 

трудови и др. 

договори, 

препоръки и 

референции 

Над 8 г. на 

ръководна 

длъжност и 

над 1 г. на 

неръководна 

длъжност 

25 т. 

Удостоверения 

за добро 

изпълнение, 

договори 

35 т. 

Държавни 

помощи 
Над 11 10 т.  

Трудови, 

служебни и 

осигурителни 

книжки УП-3, 

трудови договори 

Над 10 

становища 
30 т.  

Сертификат за 

добро 

изпълнение  

40 т.  

Общ брой точки за експертите на участник „Адориа Консулт“ ЕООД: 85 т. 

  

 Съгласно направените констатации комисията единодушно реши на участника 

„Адориа Консулт“ ЕООД по показател П1 - „Професионална компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ да бъдат присъдени 100 

точки.  

 Мотиви: Техническото предложение на участника е разработено съобразно 

минималните изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на 



  

техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

изисквания и стандарти. Техническото предложение отговаря на поставените от 

Възложителя изисквания за съдържанието на частта „Професионална компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“. Предложението за 

професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката на участника включва поименно посочване на тримата изискуеми експерти, 

описание на образованието им, общия и специфичния професионален опит на всеки експерт. 

В своето техническо предложение, в отделна точка 2.2. участникът представя подробно 

описание на дейностите, резултатите от изпълнението на задачите и отговорностите на 

тримата експерти на външната техническа помощ, описани в техническите спецификации. В 

тази част за всяка дейност съобразно техническите спецификации са описани и 

необходимите ресурси за изпълнението на задачите, формата и начина на предоставяне на 

резултатите от изпълнението на дейностите. В раздел 3.5. участникът е направил описание на 

вътрешен контрол при управление на договора за осигуряване на качествено изпълнение, 

която включва система за управление на качеството на изпълнението, в това число: 

управление на ресурсите, осигуряване на вътрешен обмен на информация,  разпределяне на 

правомощията и отговорностите/задачите на експертния екип,  планиране (изисквания за 

качеството на постигнатите резултати), наблюдение и измерване на всички процеси и крайни 

срокове, периодични прегледи на извършените дейности и система за вътрешен контрол на 

качеството. Предложението на участника представя в схема основните принципи на 

системата за вътрешен контрол. В отделна точка 3.7. е направено описание на методите и 

каналите за комуникация между Възложителя и Изпълнителя.  

 Оценката на предложените от участника експерти попада в първа скала (от 85 до 100 

точки) от посочената в методиката за оценка таблица относно професионалната 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на услугите – 85 точки, 

което е основание за присъждане на 100 точки по показател П1 „Професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ на участника 

„Адориа Консулт“ ЕООД и комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие. 

 

 С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 08.01.2019 г. в 

12:30 ч., и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, 

както и да направи окончателно класиране на представените оферти на следващо заседание, 

което ще се проведе на 14.01.2019 г. от 10:00 ч. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП 

ценовите предложения на предложените за отстраняване участници няма да бъдат отворени, 

разгледани и оценени. 

 
 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /П/*  /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.    /П/  /Ирина Григорова/ 

 

2.   /П/  /Мария Христова/ 

 

3.   /П/  /Ева Нишева/ 

 

4.   /П/  /Гергана Николова/ 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни 


