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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

УТВЪРДИЛ:        /П/* 

ЗА КМЕТ: 

/Борис Борисов, 

ВрИД Кмет на община Ботевград/ 

 

дата: 16.10.2019г. 

  П Р О Т О К О Л 

  по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

На основание чл.181, ал. 4, във вр. с чл.106 от ЗОП, и в изпълнение на Заповед № ОА-

596/31.07.2019г. на Зам.- кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП 

и във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Организиране на пресконференции, заснемане и излъчване на репортажи за 

популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по шест проекта 

на община Ботевград по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на 

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020,  с шест обособени позиции“, открито с Решение № ОП-
11/25.06.2019г., комисия в състав:  

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

3. Гергана Николова - Гл. експерт „Управление на проекти“; 

4. Анелия Миладинова – Ст. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“; 

 

Резервни членове:  

1.Стефани Кръстева – Мл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“; 

2. Таня Накова - Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“  

 

     изготви настоящия Протокола за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са  

постъпила две оферти, а именно: 

1. „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, с адрес: гр. София 1415, бул. "Черни връх" № 

189Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15 - с вх. №ОП-11-1/11.07.2019г. 10:00ч. – участва за обособена позиция 

№1,2,3,4; 

2. „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД, с адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ №15, ет.3, ап.8 - с вх. 

№ОП-11-2/30.07.2019г. 09:50ч. – участва за обособена позиция №1,2,3,4,5,6; 

Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

 

Комисията е заседавала в периода от 31.07.2019г. до 08.10.2019г. и е изготвила следните 

протоколи: 

1. Протокол №1 от 31.07.2019г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилата оферта. На заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 

2. Протокол №2 от 16.10.2019г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участника и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка, по 

реда на постъпване на офертите им. Резултатите от работата на комисията са отразени в същия 
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Протокол. 

 2.1. След извършените действия относно разглеждане на техническото предложение на 

допуснатите участници в обществената поръчка, Комисията предлага на Възложителя: 

- на основание чл. 107, т. 2, б. "а" и чл. 107, т. 5 от ЗОП да отстрани участник „Триера 

Комюникейшънс“ ЕООД, поради следните мотиви: 

Участникът не е представил техническо предложение за всяка една от шестте обособени 

позиции в съответствие с техническите спецификации. 

Възложителят е посочил задължителното минимално съдържание на всяка обособена 

позиция в техническите спецификации с изписване на изричен текст за офериране по всяка 

обособена позиция, както следва: 

„НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВСИЧКИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!“ 

 

№ Дейност/Услуга Брой 

1 Организиране на откриваща пресконференция с минимум 20 участника - за 

пресконференцията се подготвя списък на поканените медии, който се 

съгласува се с Възложителя, изпращат се най-малко 20 покани до 

заинтересовани лица; подготвя се прессъобщение и се изпраща до 

заинтересованите лица и медиите, подготвя се презентация за 

пресконференцията с минимум 10 страници (слайда), същата се разпечатва в 

минимум 20 екземпляра като хендаут, осигурява се пресконферансие 

1 

2 Организиране на закриваща пресконференция с минимум 20 участника - за 

пресконференцията се подготвя списък на поканените медии, който се 

съгласува се с Възложителя, изпращат се най-малко 20 покани до 

заинтересовани лица; подготвя се прессъобщение и се изпраща до 

заинтересованите лица и медиите, подготвя се презентация за 

пресконференцията с минимум 10 страници (слайда), същата се разпечатва в 

минимум 20 екземпляра като хендаут, осигурява се пресконферансие 

1 

3 Организиране на официална церемония „първа копка“ пред обекта на 

интервенция – събитието се организира пред обекта на интервенция - 

осигурява се бутилка шампанско; изготвят се и се разпращат минимум 20 

покани до заинтересованите лица.  

Осигурява се пресконферансие/модератор на събитието. Изготвя се сценарий 

на събитието и се съгласува предварително с Възложителя. 

1 

4 Организиране на официална церемония „откриване на обект“ пред обекта на 

интервенция – събитието се организира пред обекта на интервенция – 

осигурява се менче със здравец, лента тип „български трибагреник”, две 

момичета с национални носии, изготвят се и се разпращат минимум 20 покани 

до заинтересованите лица.  

Осигурява се пресконферансие/модератор на събитието. Изготвя се сценарий 

на събитието и се съгласува предварително с Възложителя. 

1 

5 Заснемане и обработка на репортаж за изпълнението на проекта  Техническо 

обезпечаване (осигуряване на снимачна техника, осветление и озвучаване), 

Заснемане с оператор, интервюиращ и диктор, последваща обработка  

Продължителност -  3 мин.  

FULL HD Формат  

Запис на брандиран DVD носител 

1 

6 Излъчване на рекламен репортаж в местна телевизия 3 

 

Участникът не е представил техническо предложение в съответствие с техническите 

спецификации за нито една обособена позиция. Участникът не е съобразил, че дейностите по всяка 

обособена позиция са шест на брой, като същите са изрично посочени в техническата 

спецификация. По този начин не е спазено изискване на възложителя, залегнало в техническите 

спецификации, които са влезли в законна сила. Също така не е спазен и образеца на техническо 

предложение от участника, където изрично е посочено, следното: „(Моля опишете според 

изискванията, посочени в техническите спецификации видовете дейности/услуги за обособената 
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позиция, за която участвате)“. Видно от записа е, че става въпрос за видове, т.е. за офериране на 

няколко дейности/услуги за обособена позиция, за която се участва. Услугите са шест на брой и са 

идентични по всяка обособена позиция. Неспазвайки установения от възложителя образец, 

участникът „Триера Комюникейшънс“ ЕООД е нарушил изискването форма и начин на 

представяне на техническото предложение. Следва да се има предвид, че установените от 

възложителя образци също са влезли в законна сила, като не са обжалвани като част от 

обществената поръчка и стриктното им попълване е задължително за всички участници в 

процедурата. 

Така неспазването на поставеното изискване от възложителя за задължителна форма на образеца 

на техническото предложение съставлява нарушение на изискването за представяне, включително 

за форма и начин. Конкретното нарушение съставлява валидно правно основание за отстраняване 

на участника на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. Горепосочените нарушения съставляват нарушения 

на предварително обявени от възложителя условия по обществената поръчка. В този смисъл, като 

валидно правно основание за отстраняване, комисията сочи и нарушението на чл. 107, т. 2, б. "а" 

от ЗОП, като е видно, че участникът не е изпълнил предварително обявени от възложителя условия 

– не е посочил шест услуги по обособена позиция, каквото е изискването на техническите 

спецификации и образеца на техническо предложение, а сочи само по една услуга по обособена 

позиция от 1 до 4. 

По този начин е нарушено изискването за представяне - форма и начин, изискуеми от 

възложителя, което на основание чл.107, т. 5 от ЗОП /участник, подал оферта, които не 

отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок/ е самостоятелно 

валидно правно основание за отстраняване на участника. 

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

спазването на документацията за участие, в т. ч. задължителните образци, част от документацията, 

ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния 

административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, 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 несъответства с изискванията на възложителя, 

категорично записани в документацията за участие, образците към нея и техническите 

спецификации то участникът следва да бъде отстранен от процедурата.  В този смисъл е Решение 

№ 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и 

задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да 

отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото 

решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на императивната разпоредба 

на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от 

офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване 

на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837200
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837201
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682169
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682171
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682172
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Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че 

е длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване както 

от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – комисията 

за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията 

ведно с документацията за участие и образците към процедурата,  и техническите спецификации, 

както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение 

стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. 

За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително 

одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и 

конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на 

основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, 

който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря 

офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" и чл. 107, т. 5 от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, 

за Обособени позиции  1-4 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 

55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV 

отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, 

Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.). На осн.чл.57, 

ал.1 от ППЗОП комисията не е отворила ценовите предложения на същия. 

 

3. Протокол №3 от 26.09.2019г. от проведено публично заседание за отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на „профила на купувача“.  

Комисията отвори пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатия 

участник „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД и оповести  предлаганите от него цени по съответната 

обособена позиция, както следва: 

 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №5: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342322
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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► За обособена позиция №6: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

4. Протокол №4 от 08.10.2019г. от проведено закрито заседание по обстойно разглеждане 

на Ценовите предложения  на допуснатия участник в настоящата обществена поръчка - публично 

състезание и окончателно класиране на офертите. Резултатите от работата на комисията са 

отразени в същия Протокол. 
 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от Възложителя 

критерий за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка – „най-ниска цена“, 

комисията: 

 

I. Предлага за отстраняване следния участник:  

- На осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП и чл. 107, т.5 от ЗОП участник „ТРИЕРА 

КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД за обособена позиция №1, 2, 3 и 4. 

 

IІ. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1 - „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД  

► За обособена позиция №2 - „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД 

► За обособена позиция №3 - „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД 

► За обособена позиция №4 - „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД 

► За обособена позиция №5 - „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД 

► За обособена позиция №6 - „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД 

 

ІІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място за съответната обособена позиция, а именно „БИ ЕН АЙ 

СТУДИО“ ООД. 

 

 На 08.10.2019г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.181, ал.5 от ЗОП предостави 

настоящия Протокол за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с изготвените протоколи 

№1 от 31.07.2019г.; №2 от 16.09.2019г.; №3 от 26.09.2019г. и №4 от 08.10.2019г., и цялата 

документация по процедурата.  

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   /П/                  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.                /П/                  /Николай Николов/ 

 

2.                /П/                  /Камен Еленков/ 

 

3.                /П/                  /Гергана Николова/ 

 

4.                /П/                  /Анелия Миладинова/ 

 

 

 

 

  

 

  * /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП  


