
 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

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

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и 

провеждане на специализирани обучения на служители от Министерство на културата 

по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”, обучения на 

бенефициенти по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по две 

обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Провеждане на специализирано обучение по проект 

„Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на 

динамична политика и мерки по ОПАК” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”   

 

 

В периода 02.07.2015 – 06.07.2015 година, в Министерство на културата, гр. София, 

бул. „Ал. Стамболийски” № 17, в изпълнение на Заповед № РД9К-61/23.06.2015 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, комисия в състав: 

Председател: 

  

………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Членове: 

………………………………. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

2………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

3. ………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

4. ………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

 

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

Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на Плик № 2 – Предложение за 

изпълнение на поръчката на допуснатите участници, както следва: 

 

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Провеждане на специализирано обучение по 

проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за 

реализиране на динамична политика и мерки по ОПАК” 

 

1. Консорциум „Три плюс”,  

2. „Ем енд Марк“ ООД,  гр. София; 

 

 По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение 

”Управление на проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни 

изкуства”:  

1. Консорциум „Три плюс”,  

2. „Ем енд Марк“ ООД,  гр. София; 

3. Гражданско дружество„ИДЕИН-АФА”. 

 

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

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 № 1 Консорциум „Три плюс” 

 

Участникът е подал оферта за: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Провеждане на 

специализирано обучение по проект „Повишаване на професионалната компетентност на 

служителите на МК за реализиране на динамична политика и мерки по ОПАК” и 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”   

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Провеждане на специализирано обучение по проект 

„Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на 

динамична политика и мерки по ОПАК” 

 

Участникът е представил Концепция за провеждане и организация на обученията по 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Провеждане на специализирано обучение по проект 

„Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на 

динамична политика и мерки по ОПАК”, но към нея не е представено Приложение № 14 

„Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническо предложение), изготвено по 

одобрения от възложителя образец. 

Съгласно текста на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, при изготвяне на офертата си всеки участник 

трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и негово задължение е 

да изготви офертата си в съответствие с тях. Изискванията на документацията са одобрени от 

възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници. 

 Съгласно указанията за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на специализирани 

обучения на служители от Министерство на културата по проекти по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, обучения на бенефициенти по Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства” по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Провеждане на специализирано обучение по проект „Повишаване на професионалната 

компетентност на служителите на МК за реализиране на динамична политика и мерки по 

ОПАК”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление 

на проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства” , е посочено: „2. 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който участниците поставят 

„Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническо предложение), изготвено съгласно 

Приложение № 14.  Техническата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик 

(плик № 2) с надпис „Предложение за изпълнение на открита процедура по ЗОП с предмет: 

Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на специализирани обучения на 

служители от Министерство на културата по проекти по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, обучения на бенефициенти по Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства” по обособена позиция ...............:“. 



 

 В Плик № 2 на участника, „Предложение за изпълнение на поръчката“ по Обособена 

позиция 1 липсва Приложение № 14 - „Предложение за изпълнение на поръчката” 

(Техническо предложение). Представена е Концепция за провеждане и организация на 

обученията по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

Така представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по 

Обособена позиция 1:  Провеждане на специализирано обучение по проект „Повишаване на 

професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на динамична 

политика и мерки по ОПАК” не отговаря на изискванията на Възложителя, поради което на 

основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП комисията предлага участникът да бъде отстранен от 

участие в процедурата.  

 

 ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Провеждане на специализирано обучение 

”Управление на проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”   

 

Участникът е представил Концепция за провеждане и организация на обученията по 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства” , но към нея не е 

представено Приложение № 14 „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническо 

предложение), изготвено по одобрения от възложителя образец. 

Съгласно текста на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, при изготвяне на офертата си всеки участник 

трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и негово задължение е 

да изготви офертата си в съответствие с тях. Изискванията на документацията са одобрени от 

възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници. 

 Съгласно указанията за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на 

специализирани обучения на служители от Министерство на културата по проекти по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, обучения на бенефициенти по 

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по две обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Провеждане на специализирано обучение по проект 

„Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на 

динамична политика и мерки по ОПАК”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на 

специализирано обучение ”Управление на проекти по програма БГ08 ”Културно наследство 

и съвременни изкуства” , е посочено: „2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, в който участниците поставят „Предложение за изпълнение на поръчката” 

(Техническо предложение), изготвено съгласно Приложение № 14.  Техническата оферта се 

поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик № 2) с надпис „Предложение за 

изпълнение на открита процедура по ЗОП с предмет: 

Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на специализирани обучения на 

служители от Министерство на културата по проекти по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, обучения на бенефициенти по Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства” по обособена позиция ...............:“. 

 В Плик № 2 на участника, „Предложение за изпълнение на поръчката“ по Обособена 

позиция 2 липсва Приложение № 14 - „Предложение за изпълнение на поръчката” 

(Техническо предложение). Представена е единствено Концепция за провеждане и 

организация на обученията по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 



 

Така представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по 

Обособена позиция 2:  „Провеждане на специализирано обучение ”Управление на проекти 

по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”  не отговаря на 

изискванията на Възложителя, поради което на основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП комисията 

предлага участникът да бъде отстранен от участие в процедурата.  

 

2. По отношение на участник № 2  „Ем енд Марк“ ООД 

 

 

Участникът е подал оферта за: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Провеждане на 

специализирано обучение по проект „Повишаване на професионалната компетентност на 

служителите на МК за реализиране на динамична политика и мерки по ОПАК” и 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”   

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Провеждане на специализирано обучение по проект 

„Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на 

динамична политика и мерки по ОПАК” 

 Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП със следното съдържание: 

„Информацията, съдържаща се в концепцията за изпълнение на поръчката, включително 

цялостен процес на подготовка и провеждане на всяко едно обучение, примерни програми на 

обученията, обучителни методи, предложените условия и места за провеждане на 

обученията, срок за изпълнение на поръчката, индикативен линеен график за провеждане на 

обученията, индикативен времеви график на дейностите, експертния състав от ключови 

експерти, както и анализа на риска, съдържащ дефинираните рискове, мерки за 

минимизиране и мерки за преодоляване на последиците от риска, от техническото 

предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски 

тайни.  

 Участникът е декларирал, че не би желал информацията да бъде разкривана от 

Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.  

 ……………………………Заличена информация съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП.  

 

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

предложение  участник № 2 „Ем енд Марк“ООД, гр. София по Обособена позиция 1 

“Провеждане на специализирано обучение по проект „Повишаване на професионалната 

компетентност на служителите на МК за реализиране на динамична политика и мерки по 

ОПАК”. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”   

 

Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП със следното съдържание: 

„Информацията, съдържаща се в концепцията за изпълнение на поръчката, включително 

цялостен процес на подготовка и провеждане на всяко едно обучение, примерни програми на 

обученията, обучителни методи, предложените условия и места за провеждане на 



 

обученията, срок за изпълнение на поръчката, индикативен линеен график за провеждане на 

обученията, индикативен времеви график на дейностите, експертния състав от ключови 

експерти, както и анализа на риска, съдържащ дефинираните рискове, мерки за 

минимизиране и мерки за преодоляване на последиците от риска, от техническото 

предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски 

тайни.  

 Участникът е декларирал, че не би желал информацията да бъде разкривана от 

Възложителя, освен в предвидените от закона случаи. 

  

……………………………Заличена информация съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП.  

 

Комисията констатира, че представеното от участника Предложение за изпълнение на 

поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение 

”Управление на проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”   е 

в съответствие на техническата спецификация. 

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

техническото предложение  участник № 2 „Ем енд Марк“ ООД, гр. София по ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на проекти по програма 

БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства” . 

 

3. По отношение на Участник № 3 Гражданско дружество„ИДЕИН-АФА” 

 

Участникът е подал оферта за: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на 

специализирано обучение ”Управление на проекти по програма БГ08 ”Културно наследство 

и съвременни изкуства”   

 

Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП със следното съдържание: на 

основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП, информацията в Образец № 14 – техническо предложение 

има конфидециален характер. Участникът декларира, че не желае тя да бъде разкривана.  

 

……………………………Заличена информация съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП.  

 

 Съгласно изискванията на Възложителя, Техническа спецификация по Обособена 

позиция 2: ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ Всеки участник следва да 

представи техническо предложение, съдържащо: - Концепция за организация и провеждане 

на обученията, отразяваща и съобразена с информацията и изискванията в т. 2 – 3 от този 

раздел. В рамките на Концепцията задължително следва да бъде предложена: примерна 

програма за всяко от четирите обучения; обучителни методи; възможни места за 

настаняване; условия за провеждане на обучението; времеви график и организация на 

работата; разпределение на отговорностите и задачите между ключовите и неключовите 

експерти (ако е предвидено участие на неключови експерти).  Анализ на рисковете, посочени 

от Възложителя. 

 Комисията констатира, че в представеното от участника техническо предложение не 

се съдържа примерна програма за всяко от трите обучения. На страница 42 от техническото 

предложение участникът е посочил: „Шаблон на учебна програма“, които съдържа следното:  

„Учебна програма:  



 

/наименование на обучението/ 

 

/примерен текст – въведение/ 

Учебната програма е разработена на базата на индикативна учебна програма, одобрена от 

Възложителя и техническото предложение на Изпълнителя. Учебното съдържание е 

разделено на модули /кратко описание на отделните модули/  

 

Учебната програма предвижда използването на разнообразни дидактични методи 

/описание на използваните инструменти/, за да се постигне максимална практическа 

насочености  полезност.  

 

/наименование на темата/ 

/кратко представяне на темата/  

 

Сценарий на обучението  

/разпределение по часове/ 

Цели на обучението  

/кратко описание/ 

Конкретни задачи за достигане на набелязаните цели 

/кратко описание/ 

Очакван резултат 

/кратко описание/ 

Целеви групи 

/кратко описание/ 

 

Организация на обучението 

 

Методи на обучението 

/кратко описание/ 

Методология  

/примерен текст/  

 

 Така представения шаблон на учебна програма не отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в техническата спецификация, а именно: техническото предложение 

на участника следва да съдържа примерна програма за всяко от обученията. 

 С оглед гореизложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП  комисията предлага 

участникът  да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като същият е представил 

техническа оферта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а 

именно- не е представил примерна програма за всяко от трите обучения. 

  

II. След извършване на гореописаните действия, Комисията започна своята работа по 

оценяване на допуснатите оферти по предварително обявените критерии от 

възложителя – „икономически най-изгодната оферта”, включваща съгласно 

методиката за оценка от документацията за участие следните показатели: 

 

Показател П1 - Оценка на концепцията за изпълнение – относителна тежест 45 % и 

максимална стойност 45 т. 



 

Показател П2 – Оценка на анализа на риска от страна на участника – относителна 

тежест 15% и максимална стойност 15 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Участник  Показател П1  

Оценка на 

концепцията за 

изпълнение 

Показател П2 

Оценка на анализа 

на риска от страна 

на участника 

Общо  

Показател 

П1+Показател П2  

„Ем енд 

Марк“ООД 

 25 т.  5 т. 30 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Участник  Показател П1  

Оценка на 

концепцията за 

изпълнение 

Показател П2 

Оценка на анализа 

на риска от страна 

на участника 

Общо  

Показател 

П1+Показател П2  

„Ем енд Марк“ 

ООД, гр. София 

 25 т.  5 т. 30 т. 

 

 

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 06.07.2015 година.  

 

Комисията обяви време за отваряне на ценовите оферти – 15:00 часа на 10.07.2015 

година  

Председател: 

  

………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Членове: 

………………………………. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

2………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

3. ………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

4. ………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

 


