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ПРОТОКОЛ № 2 

 

Oт разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Мониторинг в 

изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на 

ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”,  открита с 

Решение № Р-43 от 17.07.2015 г. на Ангел Ангелов - директор на  дирекция „Европейски   

програми и проекти”, съгласно Заповед за делегиране на правомощия № РД09-2/ 06.01.2015 

година и Заповед № РД09-905/18.11.2014 година на Министъра на културата 

 

В периода 10.09.2015 година – 29.10.2015 година, в Министерство на културата, гр. 

София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17, в изпълнение на Заповед № РД9К-80/27.08.2015 

година на Ангел Ангелов - директор на  дирекция „Европейски   програми и проекти”, 

съгласно Заповед за делегиране на правомощия № РД09-2/ 06.01.2015 година и Заповед № 

РД09-905/18.11.2014 година на Министъра на културата, в закрити заседания комисия в 

състав: 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД          

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

 

На заседанията присъстваха всички членове на комисията. 

Въз основа на констатациите на етап разглеждане на документите в Плик № 1, 

Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на документите, съдържащи се в 

Плик № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите участници, както 

следва: 

1. Консорциум „АФА-ИДЕИН“, гр. София,  

2. „Българо – австрийска консултантска компания“ АД, гр. София,  

3. „Целта“ ЕООД, гр. София,  

4. „Грант Торнтон“ ООД, гр. София,  

5. „Рила Консулт“ ЕООД, гр. София,  

6. „Юни проджект“ ЕООД, гр. София, 

7. „Захаринова и партньори“ ООД, гр. София 

 

II. На основание чл. 69а, ал. 2, т.1 от ЗОП Комисията извърши проверка на техническите 

предложения на допуснатите до оценка на техническото предложение участници за 

установяване на съответствието им с изискванията на възложителя. 

 При подробно разглеждане на съдържанието на Плик № 2 – предложение за 

изпълнение на поръчката на допуснатите участници, комисията констатира следното:  

 

 

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТНИК Консорциум „АФА-ИДЕИН“, гр. София 

Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 14 по образец от 

документацията за участие, което съдържа предложение със следното описание:  

Представяне на участниците в Консорциума. Описана е стратегията на участника за 

изпълнение на поръчката – обхват и етапи на провеждане на проверките от екипа за проверка 

– участникът е направил анализ на представените от Възложителя цели и очаквани 

резултати. Описани са дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, а именно: 1. 
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Осъществяване на мониторинг на изпълнението на дейностите по сключените договори по 

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 2. Осъществяване на 

мониторинг на проектите въз основа на предварително изготвен Годишен план за проверки 

на място – на база оценка на риска на проектите, както и на база случайна извадка – 10 %.  и 

3. Извършване на внезапна/извънредна проверка – осъществява се при идентифицирана 

нужда от страна на ПО и/или в случай на съмнение за нередност. Описани са етапите за 

тяхното изпълнение.  

Участникът е описал методите за изпълнение на дейностите – подходи, методи за 

анализ на информацията, методи за проверка на реално изпълнените СМР, методи за 

мониторинг на проекти с меки мерки, методи за мониторинг на системата за финансово 

управление и отчетност на проекта, методи за оценка на системата за вътрешен контрол на 

бенефициентите, методи за откриване на нередности. Описани са методите за оценка на 

риска. 

В представената от участника стратегия са описани етапите при извършване на 

проверките на място: подготовка за осъществяване на мониторинг проверка, осъществяване 

на мониторинг проверка (за проекти, включващи „меки мерки“), типове дейности, обект на 

мониторинг и документи, които ще бъдат проверявани от ЕП. Описана е спецификата на 

проверките при проекти за инвестиционни дейности и интегрирани проекти, както и 

типовете дейности, обект на мониторинг и документите, които ще бъдат проверявани от ЕП. 

Изготвяне на доклад за мониторинг проверка.  Описани са етапите за извършване на 

проверка на място, съгласно годишния план за проверка на място. Представен е график на 

проверките.  

Направен е анализ на ключовите предпоставки и рисковете, които могат да повлияят 

на качественото изпълнение на договора.  

Участникът е описал организация на работата за извършване на проверка от екипа, 

включително управление на процесите и вътрешен контрол: разпределението на задачите и 

отговорностите в екипа – ръководител на екип, ключов експерт – строителен инженер 1, 

строителен инженер 2, информационни системи и бази данни, съвременни изкуства, 

включително и неключови експерти – специалист одит – 6 броя, финансист – 1, финанси и 

организация на документооборота – 1. В табличен вид е представено разпределение на 

ангажираността на експертите във времето при изпълнение на съответните дейности в 

обхвата на проверката. Възлагане на работата и отчитане. Отношения между експертите, 

връзки на контрол, взаимодействие и субординация, взаимодействие с участниците в 

проверката. Описани са мерките за вътрешен контрол и осигуряване непрекъснатост на 

услугата.  

Участникът е представил декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП, съгласно която 

подаденото техническо предложение за обществената поръчка има конфиденциален 

характер. Същото има характер на ноу-хау и представлява търговска тайна на дружеството.  

Комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което е 

в съответствие на техническата спецификация и изискванията на Възложителя 

С оглед гореизложеното, Комисията взе решение: допуска до етап оценка на 

техническото предложение участника  „Българо – австрийска консултантска компания“ АД, 

гр. София 

 

2. По отношение на участника „Българо – австрийска консултантска компания“ АД, 

гр. София,  

 

 

Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 14 по образец от 

документацията за участие, което съдържа предложение със следното описание:  

Стратегия за изпълнение на поръчката, която включва: Представяне на участника. 

Стратегия за изпълнение на поръчката, в която участникът е направил описание относно: 

Разбиране на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация – 
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същност на дейностите, същност на мониторинга, предмет, удостоверяване на проверките: 

контролни листа, доклади и констативни протоколи. Направено е описание на предлаганите 

методи за изпълнение на поръчката. Организация на работата и график за извършване на 

проверките. Участникът е описал разпределението на задачите и отговорностите в 

зависимост от вида на проверките. Описан е вътрешния контроли  комуникационни връзки.  

Направено е описание на дейностите, необходими за постигане целите на поръчката и 

изискванията на техническата спецификация – встъпителен период за изпълнение на 

поръчката, подготовка за извършване на мониторинга, извършване на мониторинга – 

документална проверка, фактическа проверка, специфични проверки на изпълнение на 

изискванията за публичност, на въведената организация за съхранение на документация, 

проверка за устойчивост. Отчитане. 

 В раздел 2.6 – « Рискове и допускани я» участникът е описал управлението на риска. 

В раздел 2.7 – график за изпълнение на поръчката. В табличен вид е представен обобщен 

график, график за извършване на проверки на инвестиционни и/интегрирани дейности, меки 

мерки и ФДВ.  

Участникът е представил декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП, съгласно която в офертата на 

участника в частта „Техническо предложение“ има конфиденциална информация по 

отношение техническа или търговска тайна и същата не следва да се разкрива от 

възложителя.   

 Комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което 

е в съответствие на техническата спецификация и изискванията на Възложителя 

 С оглед гореизложеното, Комисията взе решение: допуска до етап оценка на 

техническото предложение участника  „Българо – австрийска консултантска компания“ АД, 

гр. София  

 

3. По отношение на участника „Целта“ ЕООД, гр. София  

 

 

 Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 14 по образец 

от документацията за участие, което съдържа предложение със следното описание:  

 Стратегия за изпълнение на поръчката, която включва: Описание на предмета и 

обекта на поръчката, представяне на участника, правна и институциална рамка, която ще 

бъде съобразявана при изпълнение на договора. Дейности и очаквани резултати. 

 В раздел II участникът е описал стратегията си за изпълнение на поръчката – 

концепция за етапите, необходими за извършване на проверката на място с анализ на 

поставените цели, методи за реализиране и описание на дейностите. Концепцията съдържа 

видовете документи, които ще бъдат проверявани и анализ на ключовите  предпоставки за 

изпълнение на договора. Представен е график на проверката, съобразно техническата 

спецификация, по отношение на сроковете за подготовка и провеждане на всяка проверка, 

обхващаш предложените дейности. Описани са предпоставките за изпълнение на договора. 

Рискове, допускания и мерки за тяхното преодоляване. Участникът е описал обхвата на 

дейностите при извършване на проверка – по Мярка 1, Мярка 2, Мярка 3, Малка грантова 

схема и ФДВ, Фаза 2 за развитието на Музея за съвременно изкуство.  

 В раздел III е описана организацията на работа за извършване на проверките от 

екипа на участника, включително процесите на управление и вътрешен контрол. 

Комуникацията вътре в екипа, взаимодействие с участниците в проверката. Представена е 

програма за разпределение на екипа съобразно спецификата на Програма БГ08. Направено е 

описание на разпределението и организацията на дейностите във времето по отношение 

ефективното управление и изпълнение на договора. Описани са механизмите за контрол, 
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комуникация и координация в екипа. Управление на качеството и управление на риска като 

част от системата за вътрешен контрол. Участникът е описал начинът на комуникация с 

възложителя.  

 Представена е декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП, съгласно която Техническото 

предложение, списъкът с експерти в екипа за изпълнение на поръчката, както и декларациите 

за ангажираност на експертите е конфиденциална по отношение на технически и търговски 

тайни и същата не следва да се разкрива от възложителя. 

 Комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което 

е в съответствие на техническата спецификация и изискванията на Възложителя 

 С оглед гореизложеното, Комисията взе решение: допуска до етап оценка на 

техническото предложение участника  „Целта“ ЕООД, гр. София. 

 

4. По отношение на участника „Грант Торнтон“ ООД, гр. София 

 

 Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 14 по образец 

от документацията за участие, което съдържа предложение със следното описание:  

 Стратегия за изпълнение на поръчката, която включва: Концепция за всички етапи 

за изпълнение на поръчката – Анализ на Програма БГ08, в който е описана нормативната 

рамка, основните цели и приоритети на Финансовия механизъм на ЕИП, Програмните 

области. Допустими и недопустими разходи по Програмата – допустими преки, допустими 

непреки разходи, недопустими разходи. Основни цели и очаквани резултати. Мониторингът 

като процес. Проверки на място.  

 Етапи на провеждане на проверките на място – подготовка на проверката, начало 

на проверката, провеждане, приключване и предоставяне на доклад. В табличен вид 

участникът е представил описание на дейностите, които ще извърши при осъществяването на 

една проверка. Направено е описание на етап – приключване на проверката и представяне на 

доклад. Описани са предпоставките за успешното изпълнение на проекта – рисковете и 

тяхното управление.  

 В раздел II от Техническото предложение участникът е описал организацията на 

работата за извършване на проверка и управление на процесите и вътрешен контрол. В 

табличен вид участникът е представил разпределението на задачите и отговорностите в 

екипа. Описани са процесите на управление на изпълнението на договора от страна на 

изпълнителя и на вътрешния контрол, който той ще упражнява, включително управлението 

на риска, комуникации, методите на контрол на изпълнение на ангажимента – вътрешен 

контрол на качеството. 

 Комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което 

е в съответствие на техническата спецификация и изискванията на Възложителя 

 С оглед гореизложеното, Комисията взе решение: допуска до етап оценка на 

техническото предложение участника  „Грант Торнтон“ ООД, гр. София. 

 

5. По отношение на участника „Рила Консулт“ ЕООД, гр. София 

 

 Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 14 по образец 

от документацията за участие, което съдържа предложение със следното описание: 

 Стратегия за изпълнение на поръчката, която включва: Въведение. Стратегия за 

изпълнение на поръчката. Цел на процедурата формулирана от Възложителя. Степен на 
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подробност. Резултати, формулирани от Възложителя, които трябва да бъдат постигнати. 

Степен на подробност. Участникът е описал обхвата и етапите на провеждане на проверките 

на място. Етап 1 – подготовка, етап 2 – начало на проверката, етап 3 – провеждане на самата 

проверка, етап 4 – приключване и представяне на доклад. Обхват на дейностите при 

проверка на устойчивост на приключил проект. Допускания, рискове.  

 В раздел III участникът е описал организацията на работа за извършване на 

проверка на място – мобилизация, преглед на съществуващите документи, материално и 

техническо обезпечаване на изпълнението, екип за изпълнение, задължения на експертите 

 Представена е декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП, съгласно която информацията, 

съдържаща се в техническото предложение към офертата на участника, да се счита за 

конфидециална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни.  

 

 Комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което 

е в съответствие на техническата спецификация и изискванията на Възложителя 

 С оглед гореизложеното, Комисията взе решение: допуска до етап оценка на 

техническото предложение участника  „Рила Консулт“ ЕООД, гр. София. 

 

 

6. По отношение на участника „Юни проджект“ ЕООД, гр. София 

 

 Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 14 по образец 

от документацията за участие, което съдържа предложение със следното описание: 

 Стратегия за изпълнение на поръчката, която включва: анализ на  основните цели и 

очаквани резултати. Обект на поръчката и обхват на работата на изпълнителя. Концепция за 

всички етапи, необходими за извършване на проверка на място. Планиране. Взаимодействие 

и координация с Възложителя и заинтересованите страни. Екип за изпълнение на поръчката, 

контрол на документите и информация, управление на риска, управление на качеството и 

вътрешен контрол, логистична и информационна обезпеченост. Етапи на последователно 

извършване на проверките на място. Документи, които ще бъдат проверявани. Заключителна 

фаза. Изготвяни документи при извършване на проверките.  

 График при изпълнение на дейностите.  

 Анализ на ключовите предпоставки за успешно изпълнение на поръчката и на 

евентуалните рискове при изпълнение на поръчката. „Допълващи дейности при изпълнение 

на поръчката обезпечаващи по-високо качество.  

  Организация на работата за извършване на проверка от екипа, включително 

управление на процесите и вътрешен контрол. Описано е разпределението на задачите и 

отговорностите в екипа, комуникацията вътре в екипа, мерки за контрол. 

 Комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което 

е в съответствие на техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

 С оглед гореизложеното, Комисията взе решение: допуска до етап оценка на 

техническото предложение участника  „Юни проджект“ ЕООД, гр. София. 

 

 

7. По отношение на участника „Захаринова и партньори“ ООД, гр. София 

 

 Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 14 по образец 

от документацията за участие, което съдържа предложение със следното описание: 
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 Стратегия за изпълнение на поръчката, която включва: Представяне на участника – 

правен статут  и описание на опита. Обосновка на участника. Обхват, задължения и 

отговорности на изпълнителя. Основни дейности, свързани с изпълнението на договора – 

дейности по осъществяване на мониторинг на проекти,  срок за изпълнение, място на 

изпълнение, коментари/обяснения на предпоставките и рисковете, оказващи влияние върху 

изпълнението на договора.  

 Участникът е описал инструментите и процедурите, които ще се използват при 

изпълнението на ангажимента. Обхват на дейностите при извършване на проверките.  

 План за изпълнение, включващ: разпределение на дейностите, в зависимост от 

проверявания проект – меки мерки, инвестиционни дейности и интегрирани дейности. 

Описани са етапите на изпълнение – подготовка, начало на проверката, провеждане на 

проверката, приключване и представяне на доклад. Описани са видовете документи, които 

ще бъдат проверявани в зависимост от вида проект. Методите, техниките и инструментите за 

събиране на данни. Организация на работата за извършване на проверка от екипа, 

включително управление на процесите и вътрешен контрол, разпределение на задачите и 

отговорностите в екипите – комуникация вътре в екипа и взаимодействие с участниците в 

проверката. План за действие във връзка с постигането на целите и очакваните резултати от 

поръчката.  

 Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, съгласно която офертата на 

участника има конфиденциален характер и участникът изисква от възложителя да не я 

разкрива.  

 Комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което 

е в съответствие на техническата спецификация и изискванията на Възложителя 

 С оглед гореизложеното, Комисията взе решение: допуска до етап оценка на 

техническото предложение участника  „Захаринова и партньори“ ООД, гр. София. 

 

 

III. Въз основа на направените констатираното на етап разглеждане на предложенията 

за изпълнение на поръчката в Плик № 2, за установяване на съответствието им с 

изискванията на Възложителя, на основание чл. 69а, ал.2, т. 3 от ЗОП, Комисията 

извърши оценка на техническите предложения на допуснатите оферти по всички други 

показатели, различни от цената, съдържащи се в техническото предложение на 

участниците, съгласно предварително обявените от възложителя критерии и 

методиката за оценка на офертите, както следва:  

 

 

Консорциум „АФА-ИДЕИН“, гр. София,  

„Българо – австрийска консултантска компания“ АД, гр. София,  

„Целта“ ЕООД, гр. София, 

„Грант Торнтон“ ООД, гр. София,  

„Рила Консулт“ ЕООД, гр. София,  

„Юни проджект“ ЕООД, гр. София,  

„Захаринова и партньори“ ООД, гр. София 

 

 Оценката на техническите предложения се извърши при спазване на методиката за 

определяне на комплексната оценка на офертите при критерии „икономически най-изгодна 
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оферта“, посочена от Възложителя в обявлението и документацията за участие в 

обществената поръчка.  

 Класирането на офертите се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена на 

база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира офертата 

с най-висока комплексна оценка. 

  

Показател П1 - „Стратегия на участника за изпълнение на поръчката“ (П1) - максимална 

стойност 60 т. 

Оценката по Показател П1, ще се изчислява по следната формула:  

П1= К1+К2 

Където 

К1 – „Обхват и етапи на провеждане на проверките от екипа за проверка“ – максимална 

стойност 30 точки 

К2 -  „Организация на работата за извършване на проверка от екипа за проверка“ – 

максимална стойност 30 точки 

Показател  

Стратегия на участника  

Точки 

К1 Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за 

проверка, включващи: ясно и в пълен обхват представяне на 

всички дейности, които предвижда участникът при изпълнението на 

етапите от проверката (от подготовката до представянето на 

доклада, като резултат от проверката). План за изпълнение, 

включващ: разпределение на дейностите в зависимост от 

проверявания проект (меки мерки, инвестиционни дейности и 

интегрирани дейности); преглед на какви видове документи се 

предвижда; посещение на мястото на изпълнение на дейностите по 

проекта; яснота, детайлност и изчерпателност на графика за 

изпълнение на проверките; обоснованост и последователност на 

дейностите и етапите; посочване на други необходими действия, 

гарантиращи изпълнение на проверката на място. 

   До 30 т.  

Предложена е стратегия за изпълнение на поръчката, 

съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и 

Документацията на Възложителя. в стратегията се съдържа 

следната информация: 

Концепция за всички етапи, необходими за извършване на проверката на 

място - подготовка, начало на проверката, провеждане, приключване и 

представяне на доклад. 

Направен е задълбочен анализ на поставените от възложителя основни 

цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени 

конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката; 

представени са аргументи как предложените мерки и организация на 

30 т.  
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работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. 

Детайлно описание на всички дейности, които ще бъдат извършени при 

изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на 

поставените от възложителя резултати, включително конкретни мерки, 

които ще бъдат предприети за реализиране на всяка дейност. 

Представени са поотделно етапите на проверки, като са отчетени 

специфичните особености на съответната проверка; 

Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности и 

тяхната последователност; 

Организирането и провеждането на всяка проверка не е само 

декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи 

текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието 

на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

Посочени са видове: документи, които ще бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на 

предложените дейности за изпълнение на поръчката; 

Представен е график на проверките, съгласно специфичните изисквания, 

заложени в Техническата спецификация по отношение на срокове за 

подготовка и провеждане на всяка проверка, обхващащ всички 

предложени дейности и в съответствие с определената 

последователност; 

Представен е анализ на ключовите предпоставки за успешно изпълнение  

на поръчката и на евентуалните рискове, които могат да възникнат в 

процеса на изпълнение и биха повлияли за качественото и навременното 

изпълнение  на договора, както и възможните начини за тяхното 

преодоляване и минимизиране; 

Предложени са допълващи дейности за изпълнение на всички основни 

дейности, като предложените допълващи дейности са обосновани от 

гледна точка по-качествена реализация на всички основни дейности от 

техническа спецификация. 

Предложена е стратегия за изпълнение на поръчката, 

съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и 

Документацията на Възложителя. В стратегията се съдържа 

следната информация: 

- Концепция за всички етапи, необходими за извършване на 

проверката на място - подготовка, начало на проверката, провеждане, 

приключване и представяне на доклад. 

- Направен е задълбочен анализ на поставените от възложителя 

основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно 

20 т. 
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разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на 

поръчката; представени са аргументи как предложените мерки и 

организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на 

поръчката; 

- Детайлно описание на всички дейности, които ще бъдат 

извършени при изпълнение предметa на обществената поръчка за 

постигане на поставените от възложителя резултати, включително 

конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка 

дейност. 

- Представени са поотделно етапите на проверки, като са отчетени 

специфичните особености на съответната проверка; 

- Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности 

и тяхната последователност; 

- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само 

декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи 

текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието 

на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

- Посочени са видове документи, които ще бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на 

предложените дейности за изпълнение на поръчката; 

- Представен е график на проверките, съгласно 

специфичните изисквания, заложени в Техническата спецификация по 

отношение на срокове за подготовка и провеждане на всяка проверка, 

обхващащ всички предложени дейности и в съответствие с определената 

последователност; 

Предложена е стратегия за изпълнение на поръчката, 

съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и 

Документацията на Възложителя. В стратегията се съдържа 

следната информация: 

Концепция за всички етапи, необходими за извършване на 

проверката на място - подготовка, начало на проверката, провеждане, 

приключване и представяне на доклад. 

- Направен е анализ на поставените от възложителя основни цели и 

очаквани резултати; 

- Предложено е описание на всички дейности, които ще бъдат 

извършени при изпълнение предмета на обществената поръчка за 

постигане на поставените от възложителя резултати, включително 

конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка 

дейност. 

- Представени са поотделно етапите на проверки, като са отчетени 

специфичните особености на съответната проверка;; 

- Посочени са видовете документи, които ще бъдат проверени; 
- Представен е график на проверките, съгласно специфичните 

10 т. 
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изисквания, заложени в Техническата спецификация по отношение на 

срокове за подготовка и провеждане на всяка проверка, обхващащ 

всички предложени дейности и в съответствие с определената 

последователност. 

  

К2 - Организация на работата за извършване на проверка от екипа, 

включително управление на процесите и вътрешен контрол: 

- разпределение на задачите и отговорностите в екипите  

- комуникация вътре в екипа и взаимодействие с участниците 

в проверката 

 

 

До 30 т. 

 

Представена се организация на работата за извършване на 

проверка, която съответства на изискванията на Техническата 

спецификация и Документацията на Възложителя, като се съдържа 

следната информация: 

Налице е структуриране на екипа по компетентност на отделните 

членове, експертно обезпечаване на предвидените дейности; 

отговорностите на експертите са обвързани с необходимата 

компетентност за изпълнението на всички задачи, поставени в 

Техническата спецификация; 

Представена е организацията на работата на екипа, която дава 

представа за подхода на участника за извършване на проверка, като е 

включено описание на задълженията и отговорностите на всеки от 

експертите, които ще бъдат включени (ключови и допълнителни), 

комуникацията вътре в екипа и взаимодействие с участниците в 

проверката. 

При организацията на проверките са отразени поотделно 

специфичните особености на проверките; 

Обосновано е времето, през което всеки ключов експерт ще бъде 

ангажиран в процеса на изпълнение на съответната дейност. Направено 

е предложение за начина на възлагане на работата на съответния експерт 

от ръководителя на екип и неговото отчитане пред ръководителя на 

екипа, включително са посочени механизми за комуникация и 

взаимодействие на съответния експерт с всяка от заинтересованите 

страни; 

Не се установяват вътрешни противоречия в предложената 

организация (подготовка) и логистика на проверките; 
Предвидени са мерки за вътрешен контрол на изпълнението и 

осигуряване на непрекъснатост на услугата. 

30 т. 

Представя се организация на работата за извършване на проверка 

за ПНК съответстваща на изискванията на Техническата 

спецификация и   Документацията на Възложителя, като се съдържа 

следната информация: 

- Налице е структуриране на екипа по компетентност на отделните 

членове и ясно определяне на отговорностите; 

- Представена е организацията на работата на екипа, която дава 

представа за подхода на участника за извършване на проверка, като е  

включено описание на задълженията и отговорностите на всеки от 

експертите, които ще бъдат включени (ключови и допълнителни), 

комуникацията вътре в екипа и взаимодействие с участниците в 

проверката. 

20т. 
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- При организацията на проверките са отразени поотделно 

специфичните особености на проверките  

- Обосновано е времето, през което всеки ключов експерт ще бъде 

ангажиран в процеса на изпълнение на съответната дейност. 

- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената 

организация (подготовка) и логистика на проверките. 

Представя се организация на работата за извършване на проверка, 

съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и 

Документацията на Възложителя, като се съдържа следната 

информация: 

- Налице е структуриране на екипа по компетентност и ясно 

определяне 

на отговорностите; 

- Представена е организацията на работата на екипа, която дава 

представа за подхода на участника за извършване на проверка, както и 

времето през което всеки ключов експерт ще бъде ангажиран в процеса 

на изпълнение на съответната дейност; 

- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената 

организация (подготовка) и логистика на проверките. 

 

 

 

За целите на оценката на Показател 1, използваните в таблицата определения следва да се 

тълкуват, както следва: 

* „Ясно" - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния 

етап, конкретния вид дейност по начин, по който съищят да бъде индивидуализиран 

сред останалите предвгфеии етапи/съответно остаиалите предвидеии видове дейности; 

**"Пълен обхват" — описанието, което обхваща цялостната дейност по всички етапи и 

видове дейности. 

Крайната оценка по Показател П1, както и по Показател П2, се формира, като сбора от 

индивидуалните оценки по съответния показател се раздели на броя на членовете на 

комисията. 

 

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТНИК Консорциум „АФА-ИДЕИН“, гр. София 

 

 Комисията единодушно оцени предложението на участника, както следва:  

1. Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка 

подпоказател К1 – 20 точки 

2. Организация на работата за извършване на проверка от екипа, включително 

управление на процесите и вътрешен контрол, подпоказател  К2 – 20 точки 

 По Подпоказател К1 - Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за 

проверка със следните мотиви:  

 Представената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката съответства на 

изискванията на Техническата спецификация, със следното съдържание:  

 Участникът е представил Концепция за всички етапи, необходими за извършване 

на проверката на място - подготовка, осъществяване на проверка и изготвяне на доклад за 
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мониторинг проверка. Описани са очакваните резултати, съгласно ТС, както и методите за 

изпълнение на дейностите, предмет на поръчката;  

 Направено е описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение 

предметa на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя резултати. 

 Направено е описание на етапите на проверки, като са отчетени специфичните 

особености на съответната проверка; 

 Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности и тяхната 

последователност; 

 Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно 

посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на 

последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи 

отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

 Посочени са видовете документи, които следва да бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на предложените 

дейности за изпълнение на поръчката; 

 Представен е график на проверките, съгласно специфичните изисквания, заложени 

в Техническата спецификация по отношение на срокове за подготовка и провеждане на всяка 

проверка, обхващащ всички предложени дейности и в съответствие с определената 

последователност; 

 Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки.  

 

 По Подпоказател К2:  Организация на работата за извършване на проверка от 

екипа, включително управление на процесите и вътрешен контрол, със следните мотиви:  

 Налице е структуриране на екипа по компетентност на отделните членове и ясно 

определяне на отговорностите; 

 Представена е организацията на работата на екипа, като са описани основните 

задължения и отговорности на всеки от експертите, които ще бъдат включени, включително 

и неключовите експерти. В представеното от участника техническо предложение са описани 

отношенията между експертите, връзките на контрол, взаимодействие и субординация с 

участниците в проверката. 

 При организацията на проверките са отразени поотделно специфичните особености 

на проверките  

 Обосновано е времето, през което всеки ключов експерт ще бъде ангажиран в 

процеса на изпълнение на съответната дейност. 

 Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация 

(подготовка) и логистика на проверките. 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки.   

 

2. По отношение на участника „Българо – австрийска консултантска компания“ АД, 

гр. София,  

 

 Комисията единодушно оцени предложението на участника, както следва:  

1. Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка 

подпоказател К1 – 20 точки 

2. Организация на работата за извършване на проверка от екипа, включително 

управление на процесите и вътрешен контрол, подпоказател  К2 – 20 точки 
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По Подпоказател К1 - Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка със 

следните мотиви:  

Представената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката съответства на 

изискванията на Техническата спецификация.  

- Участникът е представил Концепция за всички етапи и дейности, необходими за 

извършване на проверката на място - подготовка, осъществяване на проверка и изготвяне на 

доклад за мониторинг проверка. Описани са очакваните резултати, съгласно ТС представени 

са поотделно в съответствие с изискванията на Възложителя, като участникът е посочил 

типовете дейности, които предвижда да извърши. 

- Описани са методите за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката;  

- Направено е описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение 

предметa на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя резултати. 

Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на предмета на поръчката, са 

описани подробно, като е отчетена спецификата на проверките 

- Направено е описание на етапите на проверки, като са отчетени специфичните 

особености на съответната проверка; 

- Участникът е описал  логическата обвързаност между различните дейности и 

тяхната последователност; 

- Описана е последователността на организирането и провеждането на всяка 

проверка, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

- Посочени са видовете документи, които следва да бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на предложените 

дейности за изпълнение на поръчката; 

Представения от участника график на проверките, съответства на  специфичните изисквания, 

заложени в Техническата спецификация по отношение на срокове за подготовка и 

провеждане на всяка проверка, обхваща всички предложени дейности и в съответствие с 

определената последователност; 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки. 

 

 

По Подпоказател К2:  Организация на работата за извършване на проверка от екипа, 

включително управление на процесите и вътрешен контрол, със следните мотиви:  

 

Налице е разпределение на задълженията на екипа, съобразно  компетентността на отделните 

членове и ясно определяне на отговорностите; 

- В представената организация  на работата на екипа са описани основните 

задължения и отговорности на всеки един от експертите.  Описани са отношенията между 

експертите, връзките на контрол, взаимодействие и субординация с участниците в 

проверката. 

- При организацията на проверките са отразени специфичните особености на 

проверките  

- Обосновано е времето, през което всеки ключов експерт ще бъде ангажиран в 

процеса на изпълнение на съответната дейност. 

- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация 

(подготовка) и логистика на проверките. 
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Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки.   

 

3. По отношение на участника „Целта“ ЕООД, гр. София  

 

 Комисията единодушно оцени предложението на участника, както следва:  

1. Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка 

подпоказател К1 – 20 точки 

2. Организация на работата за извършване на проверка от екипа, включително 

управление на процесите и вътрешен контрол, подпоказател  К2 – 20 точки 

  

 

По Подпоказател К1 - Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка със 

следните мотиви:  

- Участникът е представил Концепция за всички етапи и дейности, необходими за 

извършване на проверката на място - подготовка, осъществяване на проверка и изготвяне на 

доклад за мониторинг проверка. Участникът е направил анализ на поставените от 

възложителя цели и очаквани резултати. 

- Описани са методите за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката;  

- Направено е описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение 

предметa на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя резултати. 

Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на предмета на поръчката, са 

описани като е отчетена спецификата на проверките. Концепцията съдържа видовете 

документи, които ще бъдат проверявани и анализ на ключовите  предпоставки за изпълнение 

на договора. 

- Направено е описание на етапите на проверки, като са отчетени специфичните 

особености на отделните проверки. Описани са предпоставките за изпълнение на договора. 

Рискове, допускания и мерки за тяхното преодоляване. Участникът е описал обхвата на 

дейностите при извършване на проверка – по Мярка 1, Мярка 2, Мярка 3, Малка грантова 

схема и ФДВ, Фаза 2 за развитието на Музея за съвременно изкуство, както и  логическата 

обвързаност между различните дейности и тяхната последователност; 

- Описана е последователността на организирането и провеждането на всяка 

проверка, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

- Посочени са видовете документи, които следва да бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на предложените 

дейности за изпълнение на поръчката; 

Представения от участника график на проверките, съответства на  изисквания, заложени в 

Техническата спецификация по отношение на срокове за подготовка и провеждане на всяка 

проверка, обхваща всички предложени дейности и в съответствие с определената 

последователност; 

 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки. 

 

По Подпоказател К2:  Организация на работата за извършване на проверка от екипа, 

включително управление на процесите и вътрешен контрол, със следните мотиви:  
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Налице е разпределение на задълженията на екипа, съобразно  компетентността на отделните 

членове и ясно определяне на отговорностите; 

- В представената организация  на работата на екипа са описани основните 

задължения и отговорности на всеки един от експертите.  Представена е програма за 

разпределение на екипа съобразно спецификата на Програма БГ08. Направено е описание на 

разпределението и организацията на дейностите във времето по отношение ефективното 

управление и изпълнение на договора. Описани са механизмите за контрол, комуникация и 

координация в екипа. Управление на качеството и управление на риска като част от 

системата за вътрешен контрол. Участникът е описал начинът на комуникация с 

възложителя.  

- При организацията на проверките са отразени специфичните особености на 

проверките  

- Обосновано е времето, през което всеки ключов експерт ще бъде ангажиран в 

процеса на изпълнение на съответната дейност. 

- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация 

(подготовка) и логистика на проверките. 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки. 

 

 

4. По отношение на участника „Грант Торнтон“ ООД, гр. София 

 

 Комисията единодушно оцени предложението на участника, както следва:  

1. Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка 

подпоказател К1 – 20 точки 

2. Организация на работата за извършване на проверка от екипа, включително 

управление на процесите и вътрешен контрол, подпоказател  К2 – 20 точки 

 

По Подпоказател К1 - Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка със 

следните мотиви:  

Представената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката съответства на 

изискванията на Техническата спецификация.  

- Участникът е представил Концепция, в която са описани етапите и дейностите, 

необходими за извършване на проверката на място - подготовка, осъществяване на проверка 

и изготвяне на доклад за мониторинг проверка. Описани са очакваните резултати, съгласно 

изискванията на възложителя.  

- Описани са методите за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, както и 

дейностите, които участникът предвижда да извърши за постигане на поставените от 

възложителя резултати. Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на предмета 

на поръчката, са описани подробно, като е отчетена спецификата на проверките 

- Направено е описание на етапите на отделните проверки, като са отчетени 

специфичните особености на съответната проверка; 

- Участникът е описал  логическата обвързаност между различните дейности и 

тяхната последователност; 

- Описана е последователността на организирането и провеждането на всяка 

проверка, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 
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- Посочени са видовете документи, които следва да бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на предложените 

дейности за изпълнение на поръчката; 

Представения от участника график на проверките, съответства на  специфичните изисквания, 

заложени в Техническата спецификация по отношение на срокове за подготовка и 

провеждане на всяка проверка, обхваща всички предложени дейности и в съответствие с 

определената последователност; 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки. 

 

По Подпоказател К2:  Организация на работата за извършване на проверка от екипа, 

включително управление на процесите и вътрешен контрол, със следните мотиви: 

В Представената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката е направено 

разпределение на задълженията на екипа, съобразно  компетентността на отделните членове 

и ясно определяне на отговорностите; 

В представената организация  на работата на екипа са описани основните задължения и 

отговорности на всеки един от експертите.  Описани са отношенията между експертите, 

връзките на контрол, взаимодействие и субординация с участниците в проверката. 

При организацията на отделните проверките са отразени специфичните особености на 

проверките, като е определено  времето, през което всеки ключов експерт ще бъде ангажиран 

в процеса на изпълнение на съответната дейност. 

Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и 

логистика на проверките. 

 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки.   

 

 

5. По отношение на участника „Рила Консулт“ ЕООД, гр. София 

 

 Комисията единодушно оцени предложението на участника, както следва:  

1. Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка 

подпоказател К1 – 20 точки 

2. Организация на работата за извършване на проверка от екипа, включително 

управление на процесите и вътрешен контрол, подпоказател  К2 – 20 точки 

 

  

По Подпоказател К1 - Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка със 

следните мотиви:  

- Участникът е представил Концепция за всички етапи и дейности, необходими за 

извършване на проверката на място - подготовка, осъществяване на проверка и изготвяне на 

доклад за мониторинг проверка. Участникът е направил анализ на поставените от 

възложителя цели и очаквани резултати. 

- Описани са методите за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката;  

- Направено е описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение 

предметa на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя резултати. 

Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на предмета на поръчката, са 
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описани като е отчетена спецификата на проверките. Концепцията съдържа видовете 

документи, които ще бъдат проверявани и анализ на ключовите  предпоставки за изпълнение 

на договора. 

- Направено е описание на етапите на проверки, като са отчетени специфичните 

особености на отделните проверки. Описани са предпоставките за изпълнение на договора. 

Рискове, допускания и мерки за тяхното преодоляване. Участникът е описал обхвата на 

дейностите при извършване на проверка – по Мярка 1, Мярка 2, Мярка 3, Малка грантова 

схема и ФДВ, Фаза 2 за развитието на Музея за съвременно изкуство, както и  логическата 

обвързаност между различните дейности и тяхната последователност; 

- Описана е последователността на организирането и провеждането на всяка 

проверка, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

- Посочени са видовете документи, които следва да бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на предложените 

дейности за изпълнение на поръчката; 

Представения от участника график на проверките, съответства на  изисквания, заложени в 

Техническата спецификация по отношение на срокове за подготовка и провеждане на всяка 

проверка, обхваща всички предложени дейности и в съответствие с определената 

последователност; 

 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки. 

 

По Подпоказател К2:  Организация на работата за извършване на проверка от екипа, 

включително управление на процесите и вътрешен контрол, със следните мотиви: 

Налице е разпределение на задълженията на екипа, съобразно  компетентността на отделните 

членове и ясно определяне на отговорностите; 

- В представената организация  на работата на екипа са описани основните 

задължения и отговорности на всеки един от експертите.  Представена е програма за 

разпределение на екипа съобразно спецификата на Програма БГ08. Направено е описание на 

разпределението и организацията на дейностите във времето по отношение ефективното 

управление и изпълнение на договора. Описани са механизмите за контрол, комуникация и 

координация в екипа. Управление на качеството и управление на риска като част от 

системата за вътрешен контрол. Участникът е описал начинът на комуникация с 

възложителя.  

- При организацията на проверките са отразени специфичните особености на 

проверките  

- Обосновано е времето, през което всеки ключов експерт ще бъде ангажиран в 

процеса на изпълнение на съответната дейност. 

- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация 

(подготовка) и логистика на проверките. 

 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки. 

 

6. По отношение на участника „Юни проджект“ ЕООД, гр. София 

 

 Комисията единодушно оцени предложението на участника, както следва:  
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1. Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка 

подпоказател К1 – 20 точки 

2. Организация на работата за извършване на проверка от екипа, включително 

управление на процесите и вътрешен контрол, подпоказател  К2 – 20 точки 

 

По Подпоказател К1 - Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка със 

следните мотиви:  

 

Представената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката съответства на 

изискванията на Техническата спецификация.  

- Участникът е представил Концепция, в която са описани етапите и дейностите, 

необходими за извършване на проверката на място - подготовка, осъществяване на проверка 

и изготвяне на доклад за мониторинг проверка. Описани са очакваните резултати, съгласно 

изискванията на възложителя.  

- Описани са методите за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, както и 

дейностите, които участникът предвижда да извърши за постигане на поставените от 

възложителя резултати. Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на предмета 

на поръчката, са описани подробно, като е отчетена спецификата на проверките 

- Направено е описание на етапите на отделните проверки, като са отчетени 

специфичните особености на съответната проверка; 

- Участникът е описал  логическата обвързаност между различните дейности и 

тяхната последователност; 

- Описана е последователността на организирането и провеждането на всяка 

проверка, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

- Посочени са видовете документи, които следва да бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на предложените 

дейности за изпълнение на поръчката; 

Представения от участника график на проверките, съответства на  специфичните изисквания, 

заложени в Техническата спецификация по отношение на срокове за подготовка и 

провеждане на всяка проверка, обхваща всички предложени дейности и в съответствие с 

определената последователност; 

 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки. 

 

По Подпоказател К2:  Организация на работата за извършване на проверка от екипа, 

включително управление на процесите и вътрешен контрол, със следните мотиви: 

 

В Представената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката е направено 

разпределение на задълженията на екипа, съобразно  компетентността на отделните членове 

и ясно определяне на отговорностите; 

В представената организация  на работата на екипа са описани основните задължения и 

отговорности на всеки един от експертите.  Описани са отношенията между експертите, 

връзките на контрол, взаимодействие и субординация с участниците в проверката. 
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При организацията на отделните проверките са отразени специфичните особености на 

проверките, като е определено  времето, през което всеки ключов експерт ще бъде ангажиран 

в процеса на изпълнение на съответната дейност. 

Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и 

логистика на проверките. 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки. 

 

7. По отношение на участника „Захаринова и партньори“ ООД, гр. София 

 

 Комисията единодушно оцени предложението на участника, както следва:  

1. Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка 

подпоказател К1 – 20 точки 

2. Организация на работата за извършване на проверка от екипа, включително 

управление на процесите и вътрешен контрол, подпоказател  К2 – 20 точки 

 

По Подпоказател К1 - Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка със 

следните мотиви:  

Представената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката съответства на 

изискванията на Техническата спецификация.  

- Участникът е представил Концепция за всички етапи и дейности, необходими за 

извършване на проверката на място - подготовка, осъществяване на проверка и изготвяне на 

доклад за мониторинг проверка. Описани са очакваните резултати, съгласно ТС представени 

са поотделно в съответствие с изискванията на Възложителя, като участникът е посочил 

типовете дейности, които предвижда да извърши. 

- Описани са методите за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката;  

- Направено е описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение 

предметa на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя резултати. 

Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на предмета на поръчката, са 

описани подробно, като е отчетена спецификата на проверките 

- Направено е описание на етапите на проверки, като са отчетени специфичните 

особености на съответната проверка; 

- Участникът е описал  логическата обвързаност между различните дейности и 

тяхната последователност; 

- Описана е последователността на организирането и провеждането на всяка 

проверка, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

- Посочени са видовете документи, които следва да бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на предложените 

дейности за изпълнение на поръчката; 

Представения от участника график на проверките, съответства на  специфичните изисквания, 

заложени в Техническата спецификация по отношение на срокове за подготовка и 

провеждане на всяка проверка, обхваща всички предложени дейности и в съответствие с 

определената последователност; 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки. 
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По Подпоказател К2:  Организация на работата за извършване на проверка от екипа, 

включително управление на процесите и вътрешен контрол, със следните мотиви: 

Налице е разпределение на задълженията на екипа, съобразно  компетентността на отделните 

членове и ясно определяне на отговорностите; 

- В представената организация  на работата на екипа са описани основните 

задължения и отговорности на всеки един от експертите.  Описани са отношенията между 

експертите, връзките на контрол, взаимодействие и субординация с участниците в 

проверката. 

- При организацията на проверките са отразени специфичните особености на 

проверките  

- Обосновано е времето, през което всеки ключов експерт ще бъде ангажиран в 

процеса на изпълнение на съответната дейност. 

- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация 

(подготовка) и логистика на проверките. 

 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 точки.   

 

ІV. Въз основа на направените констатации след извършване на оценка по Показател 

П1 – Подпоказател К1 и Подпоказател К2 от одобрената методика за определяне на 

комплексната оценка на офертите, съгласно приложените към настоящия протокол 

таблици за индивидуални оценки на техническите предложения 

 

 

 УЧАСТНИК „Обхват и етапи на 

провеждане на 

проверките от екипа за 

проверка“ К1 

„Организация 

на работата за 

извършване на 

проверка от 

екипа за 

проверка“ К2 

1. Консорциум „АФА-ИДЕИН“, гр. София 20 20 

2. „Българо – австрийска консултантска компания“ АД, 

гр. София 
20 20 

3. „Целта“ ЕООД, гр. София 20 20 

4. „Грант Торнтон“ ООД, гр. София 20 20 

5. „Рила Консулт“ ЕООД, гр. София 20 20 

6. „Юни проджект“ ЕООД, гр. София 20 20 

7. „Захаринова и партньори“ ООД, гр. София 20 20 

 

V. Допуска до разглеждане на ценовите предложения следните участници:  

 

1. Консорциум „АФА-ИДЕИН“, гр. София 

2. „Българо – австрийска консултантска компания“ АД, гр. София 

3. „Целта“ ЕООД, гр. София 

4. „Грант Торнтон“ ООД, гр. София 

5. „Рила Консулт“ ЕООД, гр. София 

6. „Юни проджект“ ЕООД, гр. София 

7. „Захаринова и партньори“ ООД, гр. София 
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Комисията обяви време за отваряне на ценовите предложения: 10:00 часа на 05.10.2015 

година, в сградата на Министерство на културата, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17, 

при спазване на правилата за достъп в сградата. 

 

 Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не са заявени особени мнения. 

 

Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия 

протокол в един оригинален екземпляр на 29.09.2015 г. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД          

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 


