
ПРОТОКОЛ 

1/24.08.2016 г. 

Днес, 24.08.2016 г. в 11:30 часа започна първо по ред, открито заседание на комисията 

за разглеждане и оценка на оферти в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за 

осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти и 

последващо управление на проекти на Община Тервел по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. в две обособени позиции”, Обособена позиция 1: „Подготовка 

на проекти за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г.”, Обособена позиция 2: „Управление на проекти, финансирани по подмярка 7.2. 

на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.” 

Комисията е назначена със заповед номер 523 от 24.08.2016 г. на Кмета на Община 

Тервел и се състои от пет редовни члена.Със заповедта на кмета за назначаване на комисията 

са определени и двама редовни членове.Комисията заседава в редовния си състав от пет 

члена, а именно:Дияна Илиева –председател на комисията, Калоян Енчев-юрист при Община 

Тервел,инж.Валерина Чомакова – директор на дирекция „ОС и ТСУ“ в Община Тервел, Гинка 

Колева – строителен техник и спец.‘Общинска собственост“  и Петя Христова – счетоводител 

„Обществени поръчки“ в Община Тервел. 

Преди комисията да започне работата си, председателят й получи от техническия 

сътрудник на Община Тервел единствената подадена за участие в процедурата оферта – от 

участник Адвокатско дружество “Петкова и Найденов“.Предаването на офертата бе 

удостоверено посредством приемо-предавателен протокол.Офертата е подадена в обявения 

от възложителя срок.След като се запознаха с наименованието на участника, членовете на 

комисията попълниха декларации по чл.103,ал.2 от ЗОП.На публичното заседание не 

присъстваха представители на участника или на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отвори получената и обозначена с входящ номер в деловодството на 

Община Тервел оферта.Установено бе, че тя съдържа отделни оферти за всяка от обособените 

позиции.Всеки плик за съответната позиция съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Ценови параметри“.Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Ценови 

параметри” за двете обособени позиции. 

Офертата за всяка от позициите съдържа опис на документите, ЕЕДОП и техническо 

приложение.Трима от членовете на комисията подписаха всяка от страниците на техническото 

предложение на участника – за двете обособени позиции. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ЕЕДОП за двете обособени позиции с цел 

установяване на съответствието на участника с обявените от възложителя критерии за 

подбор.За всяка от двете позиции са обявени специфични критерии за подбор.Участникът 

участва в процедурата за двете позиции (допустимо съгласно обявените от възложителя 

условия действие). При съпоставяне със закрепените от възложителя критерии за подбор с 

посочените от участника данни в попълнения от него ЕЕДОП се намира следното: 



За обособена позиция 1: 

През последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която участникът е създаден или е започнал дейността си, той следва да е реализирал: 

1) среден общ годишен оборот за последните три приключили финансови 

години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) не по-малко от 57 000 лв. (петдесет и седем хиляди 

лева); 

2) да е реализирал среден годишен оборот от консултантски услуги в сферата, 

попадаща в обхвата на обществената поръчка, изчислен на база годишните обороти в 

размер на 37 000 лв. Оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, е 

сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, 

попадащи в обхвата на обществената поръчка. Дейностите, попадащи в обхвата на 

обособената позиция, са: услуги, свързани с предоставяне на консултантски услуги по 

кандидатстване с проекти и/или управление и/или отчитане на проекти, финансирани 

чрез национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и 

други финансиращи органи. 

Установено съответствие:Участникът е реализирал среден общ годишен 

оборот от 262 х.лв. и среден оборот от консултантски услуги в сферата на обществената 

поръчка – 191 х.лв. 

           2.Участникът следва да разполага с екип от специалисти от съответните области 

с достатъчно опит, стаж и необходимата професионална квалификация, за да осигурят 

точно, качествено и своевременно изпълнение на поръчката. За изпълнението на 

поръчката участникът е длъжен да осигури:  

- Ръководител-екип - Висше образование, степен "Магистър"  или еквивалентна, 

специалност от област професионално направление "Стопанско управление", 

"Икономика", "Счетоводство и контрол", "Финанси", "Право" или еквивалентна; 

минимум 5 (пет) години опит по специалността; участие в изготвяне на минимум 1 

(едно) Заявление за участие и/или Формуляр за кандидатстване или еквивалентно, 

необходими за кандидатстване с проектни предложения по програма/и,финансирана/и 

напълно или частично със средства от ЕС, или с други финансови източници, или с 

други донорски програми, или финансови инструменти. 

Установено съответствие:предложено е лице с висше образование, степен 

магистър, специалност „Право”.Лицето е с опит от 16 г. по специалността,притежава 

изискуемия специфичен опит в изготвяне на заявление за подпомагане по мярка от 

ПРСР 2007-2013. 

- Експерт - юрист: Висше образование, степен "Магистър" или еквивалентна, 

специалност "Право" или еквивалентна, минимум 3 (три) години опит по 

специалността, участие в изготвяне на минимум 1 (едно) Заявление за участие и/или 

Формуляр за кандидатстване или еквивалентно, необходими за кандидатстване с 

проектни предложения по програма/и, финансирана/и напълно или частично със 

средства от ЕС, с други финансови източници, или с други донорски програми, или с 

други финансови инструменти. 



Установено съответствие:предложено е лице с висше образование, степен 

„магистър”, специалност „право”.Има опит по специалността от 7 години и специфичен 

опит в подготовка на заявление за кандидатстване по мярка от ПРСР 2007-2013. 

- Експерт - СМР: Висше образование, степен "Магистър" или "Бакалавър" или 

еквивалентна, специалност "Архитектура", "Промишлено и гражданско строителство", 

"Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна, минимум 3 (три) години опит по 

специалността, участие в изготвяне на минимум 1 (едно) Заявление за участие и/или 

Формуляр за кандидатстване или еквивалентно, необходими за кандидатстване с 

проектни предложения по програма/и, финансирана/и напълно или частично със 

средства от ЕС, с други финансови източници, или с други донорски програми, или с 

други финансови инструменти. 

Установено съответствие:предложено е лице, което има висше образование, 

степен „магистър”, специалност”ВиК”, четири години опит по специалността,както и 

специфичен опит в подготовка на заявление за кандидатстване по мярка от ПРСР 2007-

2013. 

- Експерт – икономист: Висше образование, степен „Бакалавър” или „Магистър” 

или еквивалентна, специалност от област професионално направление „Икономика”, 

„Финанси” или еквивалентна. Професионален опит по специалността – минимум 3 

(три) години; участие в изготвяне на минимум 1 (едно) Заявление за участие и/или 

Формуляр за кандидатстване или еквивалентно, необходими за кандидатстване с 

проектни предложения по програма/и, финансирана/и напълно или частично със 

средства от ЕС, с други финансови източници, или с други донорски програми, или с 

други финансови инструменти. 

Установено съответствие:предложено е лице с висше образование, степен 

„магистър”, специалност „финанси”, опит по специалността от 18 години и специфичен 

опит в подготовка на заявление за кандидатстване по ОПОС на община, в частност 

подготовка на финансово-икономически анализ и анализ „ползи-разходи” към 

заявлението. 

Посочените от участника експерти не съчетават повече от една експертна 

позиция в предложения екип за изпълнение на услугите.  

3. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата (в 

зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), 

участникът да е изпълнил консултантски услуги, изразяващи се в изготвяне на 

минимум 1 (едно) Заявление за участие и/или Формуляри за кандидатстване или 

еквивалентно, необходими за кандидатстване с проектни предложения по програма/и, 

финансирана/и напълно или частично със средства от ЕС, или с други финансови 

източници, или с други донорски програми, или финансови инструменти. 

Посочените услуги трябва да са изпълнени преди датата на подаване на 

офертата от участника. 

Установено съответствие:участникът посочва в ЕЕДОП, че е изпълнил 

услугата „Изготвяне на заявление за подпомагане” по мярка 226 на ПРСР 2007-2013 за 

ЮДП в периода юни-юли 2014 г. 

4. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството ISO 

9001:2008 с обхват на дейностите по предмета на поръчката, а именно: „кандидатстване 



и/или управление и отчитане на проекти” или еквивалентен. Съответният сертификат за 

качество трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация” или 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 

2 от З-на за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или 

еквивалентно. 

Установено съответствие:участникът посочва в ЕЕДОП разполагаемост с 

валиден до 11.09.2018 г. сертификат за въведена система за управление на качеството, 

посочва се номер на сертификата, както и системата ISO 9001:2008. 

 

За обособена позиция 2: 

През последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която участникът е създаден или е започнал дейността си, той следва да е реализирал: 

1) среден общ годишен оборот за последните три приключили финансови 

години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) не по-малко от 57 000 лв. (петдесет и седем хиляди 

лева); 

2) да е реализирал среден годишен оборот от консултантски услуги в сферата, 

попадаща в обхвата на обществената поръчка, изчислен на база годишните обороти в 

размер на 37 000 лв. Оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, е 

сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, 

попадащи в обхвата на обществената поръчка. Дейностите, попадащи в обхвата на 

обособената позиция, са: услуги, свързани с предоставяне на консултантски услуги по 

кандидатстване с проекти и/или управление и/или отчитане на проекти, финансирани 

чрез национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и 

други финансиращи органи. 

Установено съответствие:участникът е реализирал общ средногодишен оборот 

от 262 х.лв. и специфичен средногодишен оборот от 191 х.лв. 

           2.Участникът следва да разполага с екип от специалисти от съответните области 

с достатъчно опит, стаж и необходимата професионална квалификация, за да осигурят 

точно, качествено и своевременно изпълнение на поръчката. За изпълнението на 

поръчката участникът е длъжен да осигури:  

- Ръководител-екип - Висше образование, степен "Магистър" или еквивалентна, 

специалност от област професионално направление "Стопанско управление", 

"Икономика", "Счетоводство и контрол", "Финанси", "Право" или еквивалентна; 

минимум 5 (пет) години опит по специалността; да е бил Ръководител екип по 

управлението и/или осъществяване на техническа помощ за управлението на поне 1 

проект за подпомагане по програми, финансирани по национални и/или европейски 

и/или международни програми и/или други донорски/финансови органи. 

Установено съответствие:предложено е лице с висше образование, степен 

„магистър”, специалност „право”, с опит по специалността от 16 години и специфичен 



опит като ключов и експерт от екипа при управление на проекти, финансирани със 

средства от европейските фондове. 

- Експерт - юрист: Висше образование, степен "Магистър" или еквивалентна, 

специалност "Право" или еквивалентна, минимум 3 (три) години опит по 

специалността; да е участвал в управлението и/или осъществяването на техническа 

помощ за управлението на поне 1 проект за подпомагане по програми, финансирани по 

национални и/или европейски и/или международни програми и/или други 

донорски/финансови органи. 

Установено съответствие:предложено е лице с висше образование,степен 

„магистър”, специалност”право”,опит по специалността от 12 години, специфичен опит 

в участие в управление на проект за техническа помощ по ОПОС 2007-2013. 

- Експерт - СМР: Висше образование, степен "Магистър" или "Бакалавър" или 

еквивалентна, специалност "Архитектура", "Промишлено и гражданско строителство", 

"Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна, минимум 3 (три) години опит по 

специалността, да е участвал в управлението и/или осъществяването на техническа 

помощ за управлението на поне 1 проект за подпомагане по програми, финансирани по 

национални и/или европейски и/или международни програми и/или други 

донорски/финансови органи. 

Установено съответствие:предложено е лице с висше образование, степен 

„магистър”, специалност „ВиК”,опит по специалността от 28 години и специфичен 

опит в участие в управлението на проект за техническа помощ по ОПОС 2007-2013. 

- Експерт – икономист: Висше образование, степен „Бакалавър” или „Магистър” 

или еквивалентна, специалност от област професионално направление „Икономика”, 

„Финанси” или еквивалентна. Професионален опит по специалността – минимум 3 

(три) години; да е участвал в управлението и/или осъществяването на техническа 

помощ за управлението на поне 1 проект за подпомагане по програми, финансирани по 

национални и/или европейски и/или международни програми и/или други 

донорски/финансови органи. 

Установено съответствие:предложено е лице с висше образование, степен 

„магистър”, специалност „финанси”, опит по специалността от 18 години и специфичен 

опит в участие в управлението на проект за техническа помощ по ОПОС 2007-2013. 

Посочените от участника експерти не съчетават повече от една експертна 

позиция в предложения екип за изпълнение на услугите.  

3. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата (в 

зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), 

участникът да е изпълнил консултантски услуги, свързани с управление и/или отчитане 

на минимум 2 проекта, финансирани чрез национални и/или европейски и/или 

международни програми, проекти, фондове и други финансиращи органи. 

Посочените услуги трябва да са изпълнени преди датата на подаване на 

офертата от участника. 

            Установено съответствие:участникът посочва изпълнени услуги по 

управлението на два проекта- един на Община Кърджали, финансиран по ОПОС 2007-

2013 и един на Община Лозница, финансиран по ПРСР 2007-2013 г. Реферира към 

номера на договорите за финансова помощ. 



4. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството 

ISO 9001:2008 с обхват на дейностите по предмета на поръчката, а именно: 

„кандидатстване и/или управление и отчитане на проекти” или еквивалентен. 

Съответният сертификат за качество трябва да е издаден от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за 

акредитация” или друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от З-на за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието или еквивалентно. 

           Установено съответствие: 

участникът посочва в ЕЕДОП разполагаемост с валиден до 11.09.2018 г. 

сертификат за въведена система за управление на качеството, посочва се номер на 

сертификата, както и системата ISO 9001:2008. 

Комисията разгледа информацията в ЕЕДОП по двете обособени позиции по 

отношение на личното състояние на участника , в аспекта на основанията за отстраняване, 

обявени от възложителя.Не са декларирани основания за отстраняване. 

Крайното заключение на комисията е, че за участника е налице съответствие с  

обявените от възложителя критерии за подбор за двете обособени позиции.Заключението се 

прави при презумпцията, че участникът следва да представи при евентуално подписване на 

договор за изпълнение всички обявени от възложителя документи за доказване на липса на 

основания за отстраняване и за съответствието му с критериите за подбор в процедурата – за 

двете обособени позиции. 

Комисията продължава своята работа с разглеждане на техническото предложение на 

участника. 

Членове на комисията, подписали настоящия протокол: 

 

1.Дияна Илиева…………………ЗЗЛД………………………….. 

2.Калоян Енчев………………………ЗЗЛД……………………… 

3.Валерина Чомакова………………ЗЗЛД…………………… 

4.Гинка Николова………………………ЗЗЛД…………………. 

5.Петя Христова………………………ЗЗЛД……………………. 

 


