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НА  ВНИМАНИЕТО  НА  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА                                           № 92-03-3/17.06.2019 г. 

 

 

ПОКАНА 

за 

 Участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените 

поръчки за определяне на пазарна стойност при възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване 

на опит и/или добри практики за служители на ДАМТН“  в три обособени позиции 

по проект BG05SFOP001-2.006-0026-C01 „Усъвършенстване на специализираните 

знания и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната 

агенция за  метрологичен и технически надзор“  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

      

        Във връзка с подготовката на документация за провеждане на обществена поръчка 

с горепосочения предмет Ви каним да предоставите своите индикативни оферти, като 

същите могат да бъдат изпращани по един от следните начини: 

 Чрез  e-mail: damtn@damtn.government.bg или 

 На адрес: бул. Д-р Г.М.Димитров № 52 А, в деловодството на ДАМТН 

 

mailto:damtn@damtn.government.bg
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        Индикативните оферти следва да са съобразени с представените към настоящата 

покана за пазарни консултации, приложения и да съдържат прогнозна стойност за 

обособената позиция, за която участвате, както и да отговарят на следните изисквания: 

 Когато се представят на адрес: бул. Д-р Г.М.Димитров № 52 А, в 

деловодството на ДАМТН следва: 

 Да са представени в запечатани, непрозрачни опаковки с надпис, съдържащ 

най-малко следната информация“ 

 

Индикативна оферта по пазарни консултации за обществена поръчка: 

 

„Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на опит 

и/или добри практики за служители на ДАМТН“  в три обособени позиции по 

проект BG05SFOP001-2.006-0026-C01 „Усъвършенстване на специализираните 

знания и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната 

агенция за  метрологичен и технически надзор“ по обособена позиция № …….* 

 Наименование на участника в пазарната консултация, телефон, лице за 

контакт и електронна поща (в случай, че имате такава); 

 Наименованието на възложителя, който провежда пазарните консултации. 

 

Индикативните оферти ще се приемат  в срок до 17:30 часа на  24.06.2019 г., 

считано от датата на публикуване на настоящата покана на сайта на ДАМТН в 

профила на купувача на следния електронен адрес:  

 

https://www.damtn.government.bg/profil-na-kupuvacha/ 

 

  

              Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящата пазарна консултация 

стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие 

при откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП. 

*Забележка: Участникът по настоящата покана за пазарни консултации изписва 

наименованието на обособената позиция, по която подава индикативна оферта 

https://www.damtn.government.bg/profil-na-kupuvacha/
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 Приложения: 

1. Техническа спецификация по обособена позиция № 1 – Приложение № 1; 

2. Техническа спецификация по обособена позиция № 2 – Приложение № 2; 

3. Техническа спецификация по обособена позиция № 3 – Приложение № 3; 

4. Образец  на ценови стойности по обособена позиция № 1- Приложение № 1а; 

5. Образец на ценови стойности по обособена позиция № 2 – Приложение № 2а; 

6. Образец на ценови стойности по обособена позиция № 3- Приложение № 3а 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п) 

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ 
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Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

по обособена позиция № 1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по 

стандарт БДС EN ISO 14731:2007“ 

 

 

1. Изисквания към съдържанието на обучението: 

 Участникът/кандидатът разработва програма за обучение, която да обхваща 

посочената по-долу тема и съдържание на обучението.  

 

Съдържание на обучението: 

 Изискване към лицето, което контролира прилагането на процедурите за изпълнение 

на неразглобяеми съединения – изисквания за образование, квалификация, 

правоспособност; 

 Документи, които трябва да притежава лицето, доказващи че отговоря на БДС EN 

ISO 14731:2007. 

 Периодичност и проверка на специализираното обучение, съгласно стандарта.  

 Актуалност на издадени документи свързани с обучението по стандарта.  

 Методи за контрол по изпълнение на неразглобяеми съединения.  

 Разглеждане на практически казуси, свързани с контрола по заваряване и 

координацията му. Отговорности, задачи и координация на дейностите свързани с 

качеството на заваряване. 

Брой участници в обучението: 80 човека 

 

2. Изисквания към продължителността на обученията: 
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 Изисква се да бъдат проведени двудневни обучения по стандарт БДС EN ISO 

14731:2007 (за целите на техническия надзор). 

 

3. Изисквания към Изпълнителя за изпълнение на обучението: 

 

 Обученията следва да бъдат проведени в гр. София на посочено от Изпълнителя 

място и в срок, които да бъдат предварително съгласувани от Възложителя.. 

 Обучаващите се служители на ДАМТН трябва да бъдат разпределени в групи, като 

броят обучаващи се във всяка група следва да бъде одобрен от Възложителя. 

 Изпълнителят е длъжен да осигури за обученията: 

 лекторски услуги; 

 зала с необходимия капацитет и стандартно оборудване; 

 отпечатване и комплектуване на необходимите учебни материали; 

 регистрационен списък на участниците;  

 дневен ред/програма за обучението;  

 заснемане с фотоапарат; 

 2 броя кафе паузи на ден за участниците. 

 В рамките на обученията ще се предоставя възможност за провеждане на дискусии по 

теми, които са от интерес за участниците. В края на всяко обучение ще се провежда 

анкетно проучване за нивото на удовлетвореност.  

 След приключването на всяко обучение на участниците ще бъде издаден сертификат 

за успешно преминат курс на обучение.  

В предмета на възлаганата обособена позиция не е включено и изпълнителят няма 

задължението да осигурява транспорт, хотелско настаняване и изхранване за 

участниците в обучението. 

 

4. Документи, които Изпълнителят трябва да представи на Възложителя след 

приключване на всяко обучение: 

 Изпълнителят трябва да представи финален доклад за приключване и предаване на 

резултатите от проведените обучения, с който се отчита към Възложителя.  
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 Докладът съдържа информация за общия брой обучени служители и броя на 

служителите, успешно преминали обучения с получаване на сертификат, както 

задължително в него трябва да бъде вписано: 

 

- наименованието на проекта - „Усъвършенстване на специализираните знания 

и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор“ и номера на договор № 

BG05SFOP001-2.006-0026-C01; 

- номер на договора, сключен между Изпълнителя и ДАМТН; 

- наименование на дейността – Дейност 1 - Организиране, провеждане и участие в 

специализирани обучения по стандарти за служители на ДАМТН; 

- наименование на темите на обученията; 

- периодът, който се обхваща от доклада; 

- наименование на Изпълнителя; 

- дата на представяне. 

Изпълнителят трябва да представи с доклада следните документи: 

 

- всички оригинални сертификати на участниците, преминали обучение; 

- присъствени списъци за всеки ден от събитието и списъци за получени материали, 

включващи три имена, длъжност, отдел, дирекция, телефон, имейл за контакт и 

подпис; 

- попълнени анкетни карти, декларации от обучените лица, че не са участвали в 

идентични обучения и въпросници за участие в проект по ОПДУ (Възложителят 

ще предостави на Изпълнителя съответните образци); 

- копие на документи, материали, раздавани на участниците (в хартиен и 

електронен формат); 

- презентации (в хартиен и електронен формат); 

- снимки от проведените обучения, в които е видно присъствието на 

регистрираните участници за всеки ден от събитието (на електронен носител). 
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Приложение № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

по обособена позиция № 2 с предмет: „ Организиране и провеждане на обучение 

относно надзор на пазара на електронни магазини и платформи и др. за онлайн 

продажби на продукти, попадащи в обхвата на компетенциите на ДАМТН“ 

 

         В светлината на нарастващите изисквания по отношение осигуряване на защита 

на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените 

изисквания продукти и произтичащите предизвикателства от нарастващия процент 

продукти, които се предлагат на пазара чрез онлайн продажби в електронни магазини и 

електронни платформи, отговорностите на ДАМТН като държавен надзорен и контролен 

орган нарастват многократно. 

      Предвид несъвършенствата в нормативната уредба по отношение контрола върху 

електронната търговия и липсата на утвърдена единна практика в ЕС по отношение 

извършването на дейността по надзор на пазара на продукти, закупени чрез електронна 

продажба, адекватната реакция на органите по надзора на пазара и навременно 

предприетите мерки за ограничаване разпространението на несъответстващи на 

съществените изисквания продукти, предлагани в интернет, са от съществено значение. 

Това изисква професионално познаване на механизмите на прилагането на Европейското 

и национално законодателство в областта и изработване на единен подход и прилагане 

на добри европейски практики по надзор на пазара. 

       По-високото ниво на практически и теоретични познания ще даде възможност за 

извършване на задълбочен анализ на механизмите на електронна продажба, 

установяване на произхода на предлаганите продукти и техните производители, достъп 

до документите и декларациите за съответствие на продуктите, възможности за 

проследяване движението на продуктите и предприемане на адекватни мерки за 

недопускане предлагането на пазара на несъответстващи и опасни за здравето на 

потребителите продукти. 

 

1. Изисквания към съдържанието на обучението: 
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 Участникът/кандидатът разработва програма за обучение, която да обхваща 

посочените по-долу теми и съдържание: 

- цялостно представяне на онлайн търговията; 

- подходи, методи и техники за извършване на проверката; 

- изисквания към съдържателите на онлайн сайтове и техните отговорности; 

- проследяване на онлайн продажбите и съдържателите на сайтове; 

- идентифициране на възможности и подобряване на онлайн проверките; 

- практически примери; 

- взаимодействие с други контролни органи при извършването на онлайн 

продажби. 

 

 Брой участници в обучението – 60 човека.  

 

2. Изисквания към продължителността на обученията: 

 Изисква се да бъдат проведени 3 двудневни обучения за осъществяване на надзор на 

пазара на електронни магазини и платформи и др. за онлайн продажби на продукти, 

попадащи в обхвата на компетенциите на ДАМТН. Организирането и провеждането на 

обученията трябва да се осъществи в рамките на 7 (седем) последователни работни 

дни. 

 

3. Изисквания към Изпълнителя за изпълнение на обучението: 

 

 Обученията следва да бъдат проведени в градовете София, Стара Загора и Велико 

Търново на посочени от Изпълнителя места и в срок, които да бъдат предварително 

съгласувани и одобрени от Възложителя. 

      Обучаващите се служители на ДАМТН ще бъдат разпределени в 3 групи. 

 

 Изпълнителят е длъжен да осигури за всяко едно обучение: 

 

 лекторски услуги (лектор - експерт от ЕС); 

 консекутивен превод по време на обученията (при необходимост); 
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 зала с капацитет 20-25 човека и стандартно оборудване (екран, мултимедия, 

лаптоп, флипчарт, озвучаване, връзка с интернет); 

 превод на учебни материали на български език (при необходимост); 

 отпечатване и комплектуване на необходимите учебни материали; 

 регистрационен списък на участниците;  

 програма за обучението;  

 заснемане с фотоапарат; 

 2 броя кафе паузи на ден за участниците – кафе, чай, минерална вода. 

  

 В рамките на обученията ще се предоставя възможност за провеждане на дискусии по 

теми, които са от интерес за участниците, практически занимания, представяне на добри 

практики при онлайн разследвания и др. В края на всяко обучение ще се провежда 

анкетно проучване за нивото на удовлетвореност.  

 След приключването на всяко обучение на участниците ще бъде издаден сертификат 

за успешно преминат курс на обучение.  

 В предмета на възлаганата обособена позиция не е включено и Изпълнителят няма 

задължението да осигурява транспорт, хотелско настаняване и изхранване за 

участниците в обучението. 

 

4. Документи, които Изпълнителят трябва да представи на Възложителя след 

приключване на всяко обучение: 

 Изпълнителят трябва да представи финален доклад за приключване и предаване на 

резултатите от проведените обучения, с който се отчита към Възложителя.  

 Докладът съдържа информация за общия брой обучени служители и броя на 

служителите, успешно преминали обучения с получаване на сертификат, както 

задължително в него трябва да бъде вписано: 

- наименованието на проекта -  „Усъвършенстване на специализираните знания 

и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор“ и номера на договор № 

BG05SFOP001-2.006-0026-C01; 
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- номер на договора, сключен между Изпълнителя и ДАМТН; 

- наименование на дейността – Дейности 3 - Организиране, провеждане и участие 

в обучение относно надзор на пазара на електронни магазини и платформи и др. 

за онлайн продажби на продукти, попадащи в обхвата на компетенциите на 

ДАМТН; 

- наименование на темите на обученията; 

- периодът, който се обхваща от доклада; 

- наименование на Изпълнителя; 

- дата на представяне. 

 Изпълнителят трябва да представи с доклада следните документи: 

 

- всички оригинални сертификати на участниците, преминали обучение; 

- присъствени списъци за всеки ден от събитието и списъци за получени материали, 

включващи три имена, длъжност, отдел, дирекция, телефон, имейл за контакт и 

подпис; 

- попълнени анкетни карти, декларации от обучените лица, че не са участвали в 

идентични обучения и въпросници за участие в проект по ОПДУ (Възложителят 

ще предостави на Изпълнителя съответните образци); 

- копие на документи, материали, раздавани на участниците (в хартиен и 

електронен формат); 

- презентации (в хартиен и електронен формат); 

- снимки от проведените обучения, в които е видно присъствието на 

регистрираните участници за всеки ден от събитието (на електронен носител). 

 

5. Изисквания по отношение на лекторите на обучението: 

 

 да има опит/да познава добри практики в онлайн продажбите по отношение на 

законовото предлагане на продуктите, както и по отношение на нелегалните продажби; 

 да имат опит/да познава добри практики в сътрудничеството с надзорни и/или 

контролни органи на ниво ЕС; 

 да познава законодателството на ЕС в областта на онлайн търговията. 
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Приложение № 3 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

по обособена позиция № 3 с предмет:  „Организиране на обучения за предаване 

на опит и/или добри практики в областта на осъществяване на контрол на 

язовирни стени и съоръженията към тях, контрол на качеството на течните 

горива и надзор на пазара“ 

 

 

1. Изисквания към продължителността на обученията: 

 В настоящата дейност трябва да бъдат проведени 11 двудневни срещи за предаване 

на опит и/или добри практики за служители от специализираната администрация на 

ДАМТН. 

 

.2. Изисквания към Изпълнителя за изпълнение на обучението: 

 Срещите за обмяна на опит/или добри практики трябва да бъдат проведени на 

посочени от Изпълнителя места и в срок, които да бъдат предварително съгласувани и 

одобрени от Възложителя, а именно:  

- гр. София - 1 двудневна среща за предаване на опит и/или добри практики във 

връзка с извършваната контролна дейност от ГДККТГ по отношение на 

нормативната уредба и законосъобразното прилагане на административните 

норми и принципи при производството по издаване на наказателни 

постановления, в която ще вземат участие 8 служители на ГДККТГ; 

- в населено място, разположено в централна България, с оглед регионалната 

структура на ГДККТГ (по предложение на Изпълнителя, което ще бъде 

съгласувано от страна на Възложителя) - 1 двудневна среща за предаване на 

опит и/или добри практики във връзка с извършваната контролна дейност от 

ГДККТГ по отношение изготвянето на различни документи при извършването на 

проверки и последващи действия, в която ще вземат участие 30 служители на 

ГДККТГ; 

- гр. София - 1 двудневна среща за предаване на опит и/или добри практики при 

извършване на надзорна дейност от ГДНП за уеднаквяване на подходите и 
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механизмите на работа, извършване на анализ на различни случаи и съдебни 

решения с цел подобряване организацията на дейността, в която ще вземат 

участие 60 служители на ГДНП; 

- в населени места, разположени в района на 8-те комплексно значими 

язовири – Дяково, Огоста, Ал. Стамболийски, Тича, Ясна поляна, Въча, 

Кърджали и Пчелина (по предложение на Изпълнителя, което ще бъде 

съгласувано от страна на Възложителя) - 8 двудневни срещи за предаване на 

опит и/или добри практики при осъществяване на контрол от ГДНЯСС на 

техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и 

съоръженията към тях, работа с база данни на язовирите в страната и др., в които 

ще вземат участие общо 94 служители на ГДНЯСС. (Двудневната програма на 

всяка от срещите включва обучение и посещение на терен на 2 язовира, съгласно 

класификацията в член 141а, ал. 1 и 2 от Закона за водите. Единият язовир е 

комплексно значим, а другият язовир е малък. Двата язовира са в непосредствена 

близост един от друг и попадат в териториалния обхват на съответния 

регионален отдел на ГДНЯСС.) Местата за провеждане на срещите трябва да 

са разположени в териториална близост до местонахождението на 

съответния регионален отдел на ГДНЯСС. Изпълнителят няма ангажимент за 

осъществяване на транспорта на служителите на ГДНЯСС от местата на 

провеждане на срещите до язовирите и обратно, но разстоянието трябва да не 

е по-голямо от 30-35 км. 

 

 

 Изпълнителят е длъжен да осигури за всяко едно обучение/среща: 

 

 зала с необходимия капацитет и стандартно оборудване; 

 отпечатване и комплектуване на необходимите учебни материали (ако е 

необходимо); 

 регистрационен списък на участниците;  

 заснемане с фотоапарат; 

 кафе паузи за участниците. 
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 В рамките на срещите за обмяна на опит и/или добри практики ще се предоставя 

възможност за провеждане на дискусии по теми, които са от интерес за участниците. В 

края на всяка среща ще се провежда анкетно проучване за нивото на удовлетвореност.  

 Изпълнителят е длъжен да осигури на участниците в срещите хотелско настаняване 

и изхранване на участниците в периода на провеждане им (с 2 нощувки).  

 В предмета на възлаганата обособена позиция не е включено и изпълнителят няма 

задължението да осигурява транспорт на участниците в обучението, да разработва 

съдържание и програма/дневен ред за срещите, както и да предоставя лекторски 

услуги. 

 

2. Документи, които Изпълнителят трябва да представи на Възложителя след 

приключване на всяко обучение: 

 Изпълнителят трябва да представи финален доклад за приключване и предаване на 

резултатите от всяка една от проведените срещи, с който се отчита към Възложителя. 

Докладът съдържа информация за общия брой служители, преминали през дейности за 

предаване на опит и/или добри практики по всяка тема, както задължително в него трябва 

да бъде вписано: 

- наименованието на проекта - „Усъвършенстване на специализираните знания 

и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор“ и номера на договор № 

BG05SFOP001-2.006-0026-C01; 

- номер на договора, сключен между Изпълнителя и ДАМТН; 

- наименование на дейността – Дейност 2 - Организиране, провеждане и участие в 

срещи за предаване на опит и/или добри практики в областта на осъществяване 

на контрол на язовирни стени и съоръженията към тях, контрол на качеството на 

течните горива и надзор на пазара; 

- наименование на темите на срещите/обученията; 

- периодът, който се обхваща от доклада; 

- наименование на Изпълнителя; 

- дата на представяне. 



                      
  
 

 

 
Този документ е създаден по проект „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните и 
контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG05SFOP001-2.006-0026-С01 с 

бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 

Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, 
приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския 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 приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
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 Изпълнителят трябва да представи с доклада следните документи: 

- присъствени списъци за всеки ден от събитието и списъци за получени материали, 

включващи три имена, длъжност, отдел, дирекция, телефон, имейл за контакт и 

подпис; 

- попълнени анкетни карти, декларации от обучените лица, че не са участвали в 

идентични обучения и въпросници за участие в проект по ОПДУ (Възложителят 

ще предостави на Изпълнителя съответните образци); 

- копие на документи, материали, раздавани на участниците (в хартиен и 

електронен формат); 

- презентации (в хартиен и електронен формат) ако е приложимо; 

- снимки от проведените обучения, в които е видно присъствието на 

регистрираните участници за всеки ден от събитието (на електронен носител). 

 

Общ брой служители на ДАМТН, преминали през дейности за предаване на опит 

и/или добри практики в рамките на Дейност 2 – 192 служители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


