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Протокол № 1 

Днес 06.01.2015 г., в 14:00 ч. в сградата на Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор /ДАМТН/, се проведе заседание на назначената със Заповед № А-

3/06.01.2015 г. на Председателя на ДАМТН, комисия за провеждане на обществена 

поръчка, с предмет:  

 

"Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите 

за информация и публичност”, открита с Решение № А – 877/20.11.2014 г. на 

Председателя на ДАМТН. 

 

Комисията заседава в състав: 

 

 

Председател: 

Елена Хаджиева младши експерт, Д ПККРОС 

 

Редовни членове:  

Анета Аврамова – ПР мениджър, външен експерт;  

Цветомир Стефанов – експерт обучения, външен експерт; 

Вихра Иванова – главен експерт, отдел ПКК, Д ПККРОС; 

Снежина Съботинова – младши експерт, отдел ПКК, Д ПККРОС 

 

 

 

Председателят на комисията откри заседанието за отваряне на постъпилите 

оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

горецитирания предмет, обяви състава на комисията. Комисията констатира, че в 

деловодството на ДАМТН са постъпили общо 7 (седем) броя оферти. При приемане на 

офертите, същите са регистрирани в регистъра при деловодството на ДАМТН, върху 

пликовете са отбелязани входящият номер, датата и часа на получаването им. 

Председателят на комисията, оповести участниците и реда на постъпилите оферти, 

съгласно Входящия регистър на подадените оферти, а именно:  

1. „Рувекс“ АД, гр. София с ЕИК 131460040, постъпила с вх. № 92-00-22-

1/18.12.2014г., в 11:13 ч.; 
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2. „Никанор“ ООД – гр. София, с ЕИК 130982167, постъпила с вх. № 92-00-22-

2/29.12.2014г., в 13:42 ч.; 

3.  „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД – гр. София, с ЕИК 175129426, постъпила с 

вх. № 92-00-22-3/29.12.2014г., в 14:21 ч.; 

4. „Авалон 52“ ЕООД – гр. София, с ЕИК 175014099, постъпила с вх. № 92-00-22-

4/30.12.2014г., в 10:10 ч.; 

5. Гражданско дружество „Обучение за ефективност“- гр. София, постъпила с вх. 

№ 92-00-22-5/30.12.2014г., в 10:46 ч.; 

6. „Ивент Дизайн“ ООД – гр. София, с ЕИК 175152418, постъпила с вх. № 92-00-

22-6/30.12.2014г., в 13:10 ч.; 

7. ДЗЗД „Трйдинг консулт“ – гр София, с ЕИК 176681591, постъпила с вх. № 92-

00-22-7/30.12.2014г., в 15:46 ч  

 

 

След като получиха и се запознаха със списъка на участниците, членовете на 

Комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

На отварянето на офертите присъстваха упълномощени представители на 

участниците в обществената поръчка. За  „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД-  г-жа 

Анета Ковачева, за Гражданско дружество „Обучение за ефективност“ – г-жа 

Станимира Драгозова, за „Ивент Дизайн“ ООД – г-жа Петя Радосова. Упълномощените 

представители представиха пълномощни. Не присъстваха представители на средствата 

за масово осведомяване.  

Комисията констатира, че всички подадени оферти са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Представени са в 

запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. Върху пликовете участниците 

са посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя. Комисията 

пристъпи към отваряне на пликовете с офертите и проверка на съдържанието им, по 

реда на тяхното постъпване.  

 

 

І. Отваряне на плика с офертата на  „Рувекс” АД, за участие в процедурата. 

На основание чл. 57, ал.1 от ЗОП се извърши проверка на плика и г-жа Хаджиева 

оповести, че същият е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, и че върху него 

са посочени необходимите реквизити, след което го отвори. Комисията констатира и 

оповести, че в плика има по три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 



 
 

Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

Договор № А13-22-54/19.06.2014 г. – „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите 

на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“  

 
Този документ е създаден по проект „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по договор № А 13-22-54/19.06.2014 г., който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счета, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите 
 

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 

кандидатите; 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 

възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;  

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на пликовете: 

Председателят предостави запечатания непрозрачен и с ненарушена цялост плик 

№ 3 „Ценово предложение” за парафиране от трима от членовете на комисията, както и 

на присъстващите представители на другите участници в процедурата.  

След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 2, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката", като  на основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, трима от членовете 

на комисията и представителя на „Ивент Дизайн“ подписаха всички документи 

съдържащи се в него. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор" и 

председателят на комисията оповести наличието на документите, съдържащи се в 

офертата на  „Рувекс” АД, след което се извърши проверка за съответствието на 

представените документи със списъка на документите, съдържащи се в офертата. 

Комисията установи пълно съответствие на документите съдържащи се в офертата с 

тези описани в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

IІ. Отваряне на плика с офертата на „Никанор“ ООД, за участие в 

процедурата. 

На основание чл. 57, ал.1 от ЗОП се извърши проверка на плика и г-жа Хаджиева 

оповести, че същият е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, и че върху него 

са посочени необходимите реквизити, след което го отвори. Комисията констатира и 

оповести, че в плика има по три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 

кандидатите; 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 

възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;  
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3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на пликовете: 

Председателят предостави запечатания непрозрачен и с ненарушена цялост плик 

№ 3 „Ценово предложение” за парафиране от трима от членовете на комисията, както и 

на присъстващите представители на другите участници в процедурата.  

След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 2, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката", като  на основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, трима от членовете 

на комисията и представителя на ГД „ Обучение за ефективност“ подписаха всички 

документи съдържащи се в него. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор" и 

председателят на комисията оповести наличието на документите, съдържащи се в 

офертата на  „Никанор” ООД, след което се извърши проверка за съответствието на 

представените документи със списъка на документите, съдържащи се в офертата. 

Комисията установи пълно съответствие на документите съдържащи се в офертата с 

тези описани в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 
 

ІII. Отваряне на плика с офертата на  „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД ” , за 

участие в процедурата. 

На основание чл. 57, ал.1 от ЗОП се извърши проверка на плика и г-жа Хаджиева 

оповести, че същият е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, и че върху него 

са посочени необходимите реквизити, след което го отвори. Комисията констатира и 

оповести, че в плика има по три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 

кандидатите; 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 

възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;  

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на пликовете: 
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Председателят предостави запечатания непрозрачен и с ненарушена цялост плик 

№ 3 „Ценово предложение” за парафиране от трима от членовете на комисията, както и 

на присъстващите представители на другите участници в процедурата.  

След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 2, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката", като  на основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, трима от членовете 

на комисията и представителя на „Ивент Дизайн“ подписаха всички документи 

съдържащи се в него. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор" и 

председателят на комисията оповести наличието на документите, съдържащи се в 

офертата на „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД, след което се извърши проверка за 

съответствието на представените документи със списъка на документите, съдържащи 

се в офертата. Комисията установи пълно съответствие на документите съдържащи се в 

офертата с тези описани в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

 
 

ІV. Отваряне на плика с офертата на „Авалон 52“ ЕООД  , за участие в 

процедурата. 

На основание чл. 57, ал.1 от ЗОП се извърши проверка на плика и г-жа Хаджиева 

оповести, че същият е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, и че върху него 

са посочени необходимите реквизити, след което го отвори. Комисията констатира и 

оповести, че в плика има по три отделни запечатани и надписани плика, както следва: 

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 

кандидатите; 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 

възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;  

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на пликовете: 

Комисията констатира, че представеният плик № 3 „Ценово предложение” е 

прозрачен.  

Председателят предостави запечатания прозрачен и с ненарушена цялост плик № 

3 „Ценово предложение” за парафиране от трима от членовете на комисията, както и на 

присъстващите представители на другите участници в процедурата, които го подписаха 

с коментар.  



 
 

Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

Договор № А13-22-54/19.06.2014 г. – „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите 

на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“  

 
Този документ е създаден по проект „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по договор № А 13-22-54/19.06.2014 г., който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счета, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите 
 

След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 2, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката", като  на основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, трима от членовете 

на комисията и представителя на „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД подписаха всички 

документи съдържащи се в него, с особeно мнение, поради факта, че пликът с 

прeдлаганата цена е прозрачен. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор" и 

председателят на комисията оповести наличието на документите, съдържащи се в 

офертата на „Авалон“ ЕООД, след което се извърши проверка за съответствието на 

представените документи със списъка на документите, съдържащи се в офертата. 

Комисията установи пълно съответствие на документите съдържащи се в офертата с 

тези описани в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

 

V. Отваряне на плика с офертата на Гражданско дружество „Обучение За 

ефективност“, за участие в процедурата. 

На основание чл. 57, ал.1 от ЗОП се извърши проверка на плика и г-жа Хаджиева 

оповести, че същият е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, и че върху него 

са посочени необходимите реквизити, след което го отвори. Комисията констатира и 

оповести, че в плика има по три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 

кандидатите; 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 

възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;  

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на пликовете: 

Председателят предостави запечатания непрозрачен и с ненарушена цялост плик 

№ 3 „Ценово предложение” за парафиране от трима от членовете на комисията, както и 

на присъстващите представители на другите участници в процедурата.  

След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 2, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката", като  на основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, трима от членовете 

на комисията и представителя на „Ивент Дизайн“ ООД подписаха всички документи 

съдържащи се в него. 

 



 
 

Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

Договор № А13-22-54/19.06.2014 г. – „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите 

на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“  

 
Този документ е създаден по проект „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по договор № А 13-22-54/19.06.2014 г., който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счета, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите 
 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор" и 

председателят на комисията оповести наличието на документите, съдържащи се в 

офертата на  Гражданско дружество „Обучение за ефективност“, след което се извърши 

проверка за съответствието на представените документи със списъка на документите, 

съдържащи се в офертата. Комисията установи пълно съответствие на документите 

съдържащи се в офертата с тези описани в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 
 

 

VI. Отваряне на плика с офертата на „Ивент Дизайн“ ООД, за участие в 

процедурата. 

На основание чл. 57, ал.1 от ЗОП се извърши проверка на плика и г-жа Хаджиева 

оповести, че същият е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, и че върху него 

са посочени необходимите реквизити, след което го отвори. Комисията констатира и 

оповести, че в плика има по три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 

кандидатите; 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 

възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;  

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на пликовете: 

Председателят предостави запечатания непрозрачен и с ненарушена цялост плик 

№ 3 „Ценово предложение” за парафиране от трима от членовете на комисията, както и 

на присъстващите представители на другите участници в процедурата.  

След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 2, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката", като  на основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, трима от членовете 

на комисията и представителя на ГД „Обучение за ефективност“ подписаха всички 

документи съдържащи се в него. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор" и 

председателят на комисията оповести наличието на документите, съдържащи се в 

офертата на „Ивент дизайн“ ООД, след което се извърши проверка за съответствието на 

представените документи със списъка на документите, съдържащи се в офертата. 



 
 

Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

Договор № А13-22-54/19.06.2014 г. – „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите 

на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“  

 
Този документ е създаден по проект „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по договор № А 13-22-54/19.06.2014 г., който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счета, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите 
 

Комисията установи пълно съответствие на документите съдържащи се в офертата с 

тези описани в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

 

 

VII. Отваряне на плика с офертата на ДЗЗД „ Трейдинг консулт“, за участие 

в процедурата. 

На основание чл. 57, ал.1 от ЗОП се извърши проверка на плика и г-жа Хаджиева 

оповести, че същият е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, и че върху него 

са посочени необходимите реквизити, след което го отвори. Комисията констатира и 

оповести, че в плика има по три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 

кандидатите; 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 

възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;  

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на пликовете: 

Председателят предостави запечатания непрозрачен и с ненарушена цялост плик 

№ 3 „Ценово предложение” за парафиране от трима от членовете на комисията, както и 

на присъстващите представители на другите участници в процедурата.  

След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 2, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката", като  на основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, трима от членовете 

на комисията и представителя на „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД подписаха всички 

документи съдържащи се в него. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор" и 

председателят на комисията оповести наличието на документите, съдържащи се в 

офертата на  ДЗЗД „Трейдинг консулт“, след което се извърши проверка за 

съответствието на представените документи със списъка на документите, съдържащи 

се в офертата. Комисията установи пълно съответствие на документите съдържащи се в 

офертата с тези описани в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 



 
 

Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

Договор № А13-22-54/19.06.2014 г. – „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите 

на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“  

 
Този документ е създаден по проект „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по договор № А 13-22-54/19.06.2014 г., който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счета, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите 
 

След извършването на посочените действия, председателят на комисията обяви, 

че публичната част от заседанието на Комисията приключва и заседанието беше 

закрито. 

Комисията в непроменен състав продължи работата си на 02.02.2015 г., като 

пристъпи към разглеждане по същество на представените документи в плик № 1 „ 

Документи за подбор“ на участниците, изразяващо се в проверка на съответствието им 

с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За документите, съдържащи се в плик № 1 за всеки един от участниците в 

процедурата, бе установено следното: 

 

І. За „Рувекс” АД:  

 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените в Плик № 1 

„Документи за подбор".   

 

Комисията установи, че всички изискуеми от закона и възложителя документи са 

представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и 

изискванията на възложителя.  

Комисията констатира, че Участникът отговаря на заложените от възложителя в 

обявлението и в указанията за подготовка на офертата в настоящата процедура 

изисквания, с оглед на което участникът следва да бъде допуснат до разглеждане на 

техническото предложение. 
 

IІ. За „ Никанор“ ООД :  

 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените в Плик № 1 

„Документи за подбор".   

 

Комисията извърши проверка за съответствието на представените документите с 

предварително обявените от Възложителя изисквания и установи: 

 

Участника е приложил Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП / Приложение 

№10/  - 2 броя, една от г-жа Витлена Димитрова Ангелова и една от г-н Николай 

Стоянов Николов. И двете декларации са подпечатани и подписани, но подписите са 

едни и същи.  



 
 

Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

Договор № А13-22-54/19.06.2014 г. – „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите 

на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“  

 
Този документ е създаден по проект „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по договор № А 13-22-54/19.06.2014 г., който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счета, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите 
 

Предвид горепосочената констатация и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,  

Комисията указва на участника да представи надлежно подписана декларация по чл. 56, 

ал.1, т.11, в срок -  пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола. 
 

 

ІII. За „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД :. 

 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените в Плик № 1 

„Документи за подбор".   

 

Комисията установи, че всички изискуеми от закона и възложителя документи са 

представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и 

изискванията на възложителя.  

Комисията констатира, че Участникът отговаря на заложените от възложителя в 

обявлението и в указанията за подготовка на офертата в настоящата процедура 

изисквания, с оглед на което участникът следва да бъде допуснат до разглеждане на 

техническото предложение. 

 

 

ІV. За „Авалон 52“ ЕООД :   

 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените в Плик № 1 

„Документи за подбор".   

При отварянето на офертата на участника, комисията констатира, че 

представеният плик № 3 „Ценово предложение” е прозрачен.  

 

Съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП пликът по ал. 1 трябва да съдържа три отделни 

запечатани непрозрачни и надписани плика.  

Предвид горепосочената констатация и на основание чл. 69, ал. 4 от ЗОП,  

Комисията предлага за отстраняване участникът, като неговата оферта не следва да 

бъде разглеждана.  

 

V. За Гражданско дружество „Обучение За ефективност“:  
 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените в Плик № 1 

„Документи за подбор".   

 



 
 

Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

Договор № А13-22-54/19.06.2014 г. – „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите 

на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“  

 
Този документ е създаден по проект „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по договор № А 13-22-54/19.06.2014 г., който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счета, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите 
 

Комисията извърши проверка за съответствието на представените документите с 

предварително обявените от Възложителя изисквания и установи, че всички изискуеми 

от закона и възложителя документи са представени от участника и съответстват 

напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.  

Комисията констатира, че Участникът отговаря на заложените от възложителя в 

обявлението и в указанията за подготовка на офертата в настоящата процедура 

изисквания, с оглед на което участникът следва да бъде допуснат до разглеждане на 

техническото предложение. 
 

 

VI. За „Ивент Дизайн“ ООД : 

 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените в Плик № 1 

„Документи за подбор".   

 

Комисията извърши проверка за съответствието на представените с 

предварително обявените от Възложителя изисквания и установи: 

 

Участникът се представлява от г-жа Цецка Радева и г-жа Мария Арсова заедно и 

по отделно. 

Приложенията за участие следва да бъдат подписани от един от 

представляващите. Участникът  е приложил Декларация за приемане условията в 

проекта на договор / Приложение №5/ от името на Г-жа Мария Арсова, но същата 

декларация не е подписана. 

На представеното Приложение № 9 – Сведения за участника липсва подпис. 

Приложената Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП / Приложение №10/  от името на 

г-жа Мария Арсова не е подписана. 

Приложените Приложения № 13 – Декларация за липса на конфликт на интереси - 

ОПАК и № 14 – Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП са попълнени от името на г-жа Мария Арсова, но не 

са подписани. 

 

Предвид горепосочените констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,  

Комисията указва на частника да предостави подписани горепосочените Декларации и 

Сведедения за участника, в срок -  пет работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола. 

  

VII. За ДЗЗД „ Трейдинг консулт“: 



 
 

Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

Договор № А13-22-54/19.06.2014 г. – „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите 

на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“  

 
Този документ е създаден по проект „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по договор № А 13-22-54/19.06.2014 г., който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счета, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите 
 

 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените в Плик № 1 

„Документи за подбор".   

 

Комисията извърши проверка за съответствието на представените документи с 

предварително обявените от Възложителя изисквания и установи: 

 

Приложената Декларация за липса на конфликт на интереси – ОПАК / 

Приложение № 13/ е представена за ДЗЗД „Трейдинг консулт“ и за всеки от 

партньорите  в ДЗЗД „Трейдинг консулт“ – „Хедон Консулт“ ЕООД и „ Неоколект“ 

ООД на образец различаващ се от предоставения от страна на Възложителя образец на 

Приложение № 13 - Декларация за липса на конфликт на интереси – ОПАК. 

Приложените декларации са подписани от управителите на дружествата, но в тях не е 

поставена дата към която следва да се отнася декларираното обстоятелство.  

Предвид горепосочената констатация и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,  

Комисията указва на частника да предостави горепосочената декларация по 

предоставения от страна на Възложителя образец на Приложение № 13, в срок -  пет 

работни дни, считано от датата на получаване на протокола. 

 

 Комисията приключи своята работа и подписа настоящия Протокол на 

05.02.2015 г.   
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