
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……………………. 

 



ПРОТОКОЛ 

2/08.09.2016 г. 

Днес, 08.09.2016 г. в 9:30 часа започна второ по ред, закрито 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.Предмет на заседанието на комисията е 

разглеждането на техническото предложение на участника за двете обособени позиции на 

поръчката. 

За обособена позиция 1: 

ПОДПОКАЗАТЕЛ Степен на 

съответствие 

Брой точки 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Макс. брой точки 60 
Минимално изискуемо съдържание на организация 

на изпълнението: 

1. Организация за създаване на условия за успешно 

стартиране на изпълнението; 

2. Организацията на работа, подход и стратегия за 

изпълнението на поръчката; 

3. Прилагани информационни източници и 

нормативни изисквания; 

4. Работни взаимовръзки между отделните експерти 

и други лица, участващи в изпълнението; 

5. Описание на конкретното участие на всеки един 

от експертите в цялостното изпълнение; 

6. Подробно описание на дейностите, предвидени в 

техническата спецификация и последователност на 

изпълнение; 

7. Начин на комуникация с Възложителя и мерки по 

отстраняване на неточности по време на 

изпълнение; 

 



Фактори, влияещи 

на оценката: 

Оценява се 

организацията на 

работа за 

изпълнение на 

предмета на 

позицията, която 

включва всички 

зададени 

ангажименти за 

съдържанието на 

предложението за 

изпълнение и има 

предварително 

зададеното в 

документацията 

минимално 

изискуемо 

съдържание.  

 

 

По този 

подпоказател 

Комисията 

оценява: 

организацията на 

работата по 

реализиране 

предмета на 

позицията; 

обособените етапи 

на работа заедно с 

разпределението 

на 

отговорностите 

на членовете на 

екипа в това число 

обема работи; 

координация на 

дейностите и 

взаимодействието 

между членовете 

на екипа и 

изложената 

информация по 

всеки един от 

елементите по А. 

Организация на 

работа.  
Комисията 

преценява 

адекватността и 

целесъобразността 

на представеното 

 

 

Предложената от участника 

организация на изпълнението 

на поръчката осигурява 

изпълнението на 

минималните изисквания на 

възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, 

а именно: 

 

 

 

- участникът е представил 

описание на етапите, 

необходими за извършване на 

дейностите от Техническата 

спецификация, Посочване на 

конкретните видове 

документи, които ще бъдат 

изготвени при изпълнение на 

дейностите от Техническата 

спецификация;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участникът е представил описание на 

дейностите, които ще извърши при 

изпълнение на поръчката – дванадесет 

дейности, в т.ч.:запознаване с условията на 

наредбата за кандидатстване по 

мярката,проверка на конкретния 

инвестиционен проект с условията и 

изискванията на наредбата,предлагане на 

изменения в обхвата на инв.намерение(при 

нужда), изготвяне на списък с 

документите,които общината трябва да 

подготви,изготвяне на концепция за 

проекта,изготвяне на бюджет на 

проекта,информиране за хода на подготовка 

на проекта за кандидатстване и мерки за 

преодоляване на трудности ( при 

необходимост), изготвяне на всички образци, 

одобрени с наредбата за кандидатстване, 

изготвяне на заявление за 

подпомагане,отразяване на промени в 

заявлението, инициирани от 

възложителя(при необходимост и по 

целесъобразност),предоставяне на 

разяснения в ДФЗ.За всяка дейност са 

посочени конкретните документи, които ще 

се изготвят (декларации, заявления, 

анализи,проекти на решения и пр.)Видовете 

на документите съответстват по вид на 

разписаните в наредбата за 

кандидатстване и са относими  към 

съответните етапи за подготовка на 

проекта, съгласно същата наредба.Описани 

са и действията на участника, които той 

ще извърши в логическа последователност и 

в режим на комуникация с възложителя, за 

да изготви описаните от него 

документи.Изложението на участника 

съответства на изискванията на наредбата 

за кандидатстване и на добрата практика 

на Община Тервел при подготовка на 

предходни проекти по ПРСР- одобрени и 

реализирани в предходния планов период. 

 



разпределение и 

доколко то се 

покрива от 

декларираната 

осигуреност на 

ресурси от страна 

на участника.  

 

 

-Предложение за 

организиране на работата на 

ключовия екип; Разпределяне 

на отговорностите и 

действията на ключовия екип;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Координация и съгласуване 

на различните действия в 

ключовия екип;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи за осъществяване на 

комуникация с възложителя; 

Координация и съгласуване на 

различните действия между 

ключовия екип и 

възложителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Техническото предложение 

надгражда минималните 

изисквания на възложителя, 

посочени в Техническата 

спецификация при условие, че 

са налични и трите 

обстоятелства: 

 

 

- Дефинирани са 

необходимите ресурси за 

изпълнението на дейностите, 

като информация, документи, 

-участникът е посочил поименно и в 

съответствие с дадената от него 

информация в ЕЕДОП трима  ключови 

експерти със съответните изискани от 

възложителя компетенции.Посочен е и 

ръководител на екипа-отново в 

съответствие с изискванията на 

възложителя и информацията в ЕЕДОП.За 

всеки от ключовите експерти са описани 

конкретни ангажименти, а за ръководителя 

на екипа са описани дейности, свързани с 

отговорности, планиране, комуникация и 

координация – с екипа и с възложителя. 

 

 

-представена е матрица на разпределението 

на ангажиментите на ключовите експерти 

по дейности.Дейностите съответстват на 

описаните от участника за изпълнение на 

поръчката.Видими са дейностите, в които 

ще участват всички експерти и 

ръководителя на екипа,има и дейности, за 

които е счетено за целесъобразно да 

участват само определени от ключовите 

експерти, което съвпада с вижданията на 

комисията, изведени от практиката. 

 

-разгледани са комуникационните връзки в 

екипа, както и връзките на ръководителя с 

екипа и на възложителя с ръководителя на 

екипа.Под формата на органограма са 

представени вертикални и хоризонтални 

комуникационни връзки – в хоризонтално 

отношение има знак на равенство между 

всички експерти, а във вертикално 

отношение – всеки от експертите 

комуникира с ръководителя на екипа, а той 

от своя страна – с възложителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дефинирани са всички видове документи, 

които са дадени в приложения и в основен 

текст на наредбата за кандидатстване по 

мярка 7.2. на ПРСР 2014-2020.Комисията 

провери пълнотата на описа на 

документите със съответните текстове на 

Наредба за кандидатстване по мярка 7.2. и 



срещи с възложителя, срещи 

със заинтересовани страни;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- За всеки описан етап, 

необходим за извършване на 

дейностите, са посочени 

задълженията на 

отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

 

 

 

 

 

 

 

- Посочени са мерки, които 

ще доведат до повишаване 

качеството на изпълнение на 

поръчката; 

установи, че участникът е обхванал в 

изложението си всички възможни казуси за 

съответния вид инфраструктура.Логически 

правилно от гледна точка на познаването на 

концепцията за подготовка на проект за 

инвестиции в публична инфраструктура по 

ПРСР са описани действията на участника 

и срещите, които той ще инициира с 

възложителя и с трети страни, за да 

осъществи предмета на поръчката. 

 

-За всеки описан етап ( в случая участникът 

е разработил описанието на 

последователността от стъпките си като 

дейности) са разписани задълженията на 

всеки от тримата ключови експерти и на 

ръководителя на проекта.Тази информация е 

представена в табличен вид, под формата 

на матрица, а в описателна част са 

посочени действията предшестващи и 

следващи конкретните задачи на 

експертите. 

 

-Като мярка, която ще доведе до 

повишаване на качеството на изпълнение на 

поръчката са посочени мерки, както 

следва:ангажиране на допълнителни 

неключови експерти (за разрешаване на 

казуси, сходни с практиката на 

съответните експерти),както и основни 

принципи, които ще се следват при 

изпълнение на поръчката. Всички принципи 

съответстват на спецификата на процеса 

на подготовка на заявление за 

кандидатстване по ПРСР, която комисията 

познава от работата си. 

  

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.  Макс. Брой точки 40  
Управление на риска: Участникът трябва да 

представи система за управление на риска от 

разполаганите лица с включена организация по 

изпълнението на мерките за предотвратяване/ 

преодоляване на риск 

Представената система трябва да гарантира 

качественото изпълнение на поръчката при всички 

условия на работа включително и в условията на 

реализиран риск. Представя се информация за 

управление на всеки един от дефинираните в 

методиката рискове, която включва информация 

относно:  

1.1 Изчерпателно развити мерки за 

предотвратяване на настъпването на 

дефинираните от Възложителя 

рискове и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участникът е структурирал рисковете 

съобразно дефинираните от 

възложителя в методиката за оценка 

пет групи рискове.Като мерки за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Изчерпателно развити мерки за 

преодоляване на последиците от евентуално 

тяхно сбъдване. 

Разглеждат се предложенията на участниците за 

управление на следните дефинирани от 

възложителя групи рискове, които могат да 

възникнат при изпълнението на договора: 

Риск 1 - Липса на информация или недостатъчна и 

непълна информация необходима за изпълнение на 

поръчката; 

Риск 2 – Противоречиви, некоректни изходни 

данни; 

Риск 3 – Липса/недостатъчна координация и 

сътрудничество между членовете на екипа или 

вътрешно организационен проблем;  

Риск 4 – Промени в законодателството на 

България; 

Риск 5 – Неизпълнение на договорни задължения, в 

това число забава на плащанията по договора от 

Страна на Възложителя; 

Офертите на участниците, които отговарят на 

изисквания на възложителя се оценяват по 

следните критерии:   

предотвратяването им се 

сочат:създаване на надеждна система 

на комуникация между екипа и 

възложителя,информиране на страните 

за степента на сложност и 

опасностите при изпълнение на 

предмета на поръчката, изготвяне на 

план-график за подготовка на проекта с 

предвидени буферни срокове за корекция 

на неточна информация,изготвяне и 

прилагане на график за ежедневни 

действия и комуникация с 

възложителя,анализ на структурата на 

Община Тервел,подготовка на проекти 

на документи и съгласуване на 

проектите с всички страни, участващи в 

дейностите,организиране на регулярни 

за обсъждане на необходимостта от 

набавяне на документи и 

съгласувания,организация за 

актуализиране на информацията в 

нормативната база, относима към 

изпълнението на поръчката. 

 

 

-Като мерки за преодоляването на вече 

възникнали рискове в обхвата на петте 

дефинирани от възложителя рискове се 

сочат:създаване на звено за изпълнение 

на поръчката, в което участва 

оторизиран представител на 

възложителя, изработване на система 

от напомнителни писма и обаждания до 

възложителя,проверка на 

предоставената от възложителя 

изходна информация чрез съпоставянето 

й с информация от независими 

източници, организиране на 

своевременни извънредни срещи за 

обсъждане на необходимостта от 

набавяне на документи и съгласувания. 

Фактори, влияещи 

на оценката 

свързана с 

управление на 

групите рискове, 

Максимална оценка 40т. 

получава участника, в чиято 

методология са предложени 

мерки за предотвратяване на 

настъпването и за 

 



дефинирани от 

възложителя: 

- Участниците 

предлагат мерки за 

предотвратяване 

на настъпването и 

за  преодоляване на 

последиците от 

сбъдването на 

всички групи 

рискове, 

дефинирани от 

Възложителя, 

като същите са 

изчерпателно 

развити, 

съответстват на 

възможностите на 

участника за 

реализацията им. 

- изложението 

следва да е 

адекватно на 

съответната 

група рискове 

*адекватни на 

риска са дейности, 

съответствуващи 

на групата 

рискове, за които 

се отнасят.  

преодоляване на последиците 

от сбъдването на всички 

групи рискове, дефинирани от 

Възложителя. Предложените 

мерки са *адекватни на 

съответния риск, 

*изчерпателно развити са и 

изпълнението им е 

гарантирано от страна на 

участника. 

 

„изчерпателно развити”, са 

когато от така представената 

информация се създава яснота 

за конкретния подход на 

участника, като комплекс от 

действия и мерки за 

предотвратяване/преодоляван

е на риск, дефиниран от 

възложителя и има 

представена информация с 

поименно посочване на 

лицето или лицата от екипа, 

които ще го извършат с  ясно 

разпределение и 

характеристики на техните 

задачи/организация на екипа 

по мерките/.  

  

 

За обособена позиция 2: 

ПОДПОКАЗАТЕЛ Степен на 

съотетствие 

Брой точки 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Макс. брой точки 60 
Минимално изискуемо съдържание на организация 

на изпълнението: 

1. Организация за създаване на условия за успешно 

стартиране на изпълнението; 

2. Организацията на работа, подход и стратегия за 

изпълнението на поръчката; 

3. Прилагани информационни източници и 

нормативни изисквания; 

4. Работни взаимовръзки между отделните експерти 

и други лица, участващи в изпълнението; 

5. Описание на конкретното участие на всеки един 

от експертите в цялостното изпълнение; 

6. Подробно описание на дейностите, предвидени в 

техническата спецификация и последователност на 

изпълнение; 

7. Начин на комуникация с Възложителя и мерки по 

отстраняване на неточности по време на 

 



изпълнение; 
Фактори, влияещи 

на оценката: 

Оценява се 

организацията на 

работа за изпълнение 

на предмета на 

позицията, която 

включва всички 

зададени 

ангажименти за 

съдържанието на 

предложението за 

изпълнение и има 

предварително 

зададеното в 

документацията 

минимално изискуемо 

съдържание.  

По този 

подпоказател 

Комисията оценява: 

организацията на 

работата по 

реализиране 

предмета на 

позицията; 

обособените етапи 

на работа заедно с 

разпределението на 

отговорностите на 

членовете на екипа в 

това число обема 

работи; координация 

на дейностите и 

взаимодействието 

между членовете на 

екипа и изложената 

информация по всеки 

един от елементите 

по А. Организация 

на работа.  
Комисията 

преценява 

адекватността и 

целесъобразността 

на представеното 

разпределение и 

доколко то се 

покрива от 

декларираната 

осигуреност на 

ресурси от страна 

на участника.  

Предложената от участника 

организация на 

изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на 

възложителя, посочени в 

Техническата 

спецификация, а именно: 

 

 

 

- участникът е представил 

описание на етапите, 

необходими за извършване 

на дейностите от 

Техническата 

спецификация, Посочване 

на конкретните видове 

документи, които ще бъдат 

изготвени при изпълнение 

на дейностите от 

Техническата 

спецификация;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участникът е представил описание на 

дейностите, които ще извърши при 

изпълнение на поръчката – десет дейности, 

в т.ч.:съдействие на възложителя за 

кореспонденция с ДФЗ,изготвяне на списък с 

планираните обществени поръчки,изготвяне 

на документации за избор на изпълнители по 

проекта, подготовка на документи за 

управление и отчитане на 

проекта,съдействие при подготовка на 

документи за извършвани от ДФЗ проверки,- 

документални и проверки на място, 

подготовка на документи за отчитане на 

проекта,комплектовка на заявки за 

плащания,контрол на всеки етап от 

изпълнението на договора за съответствие 

на действията на възложителя с клаузите 

на договора за финансова помощ, 

предоставяне на юридически консултации по 

време на изпълнение на проекта .За всяка 

дейност са посочени конкретните 

документи, които ще се изготвят 

(документации по ЗОП,указания към 

участници в процедури, технически 

спецификации, образци на документи за 

участия в процедури по ЗОП, проекти на 

протоколи за приемане на извършена 

работа, указания към изпълнители, 

протоколи от срещи, заявки за плащания, 

справки и разшифровки и др..)Видовете на 

документите съответстват по вид на 

разписаните в наредбата за управление на 

проекти по мярка 7.2.и са относими  към 

съответните етапи за управление на 

проекта, съгласно същата наредба.Описани 

са и действията на участника, които той 

ще извърши в логическа последователност и 

в режим на комуникация с възложителя, за 

да изготви описаните от него 

документи.Изложението на участника 

съответства на изискванията на наредбата 

за управление на проекти по мярка 7.2. и на 

добрата практика на Община Тервел при 



 

 

 

 

 

-Предложение за 

организиране на работата на 

ключовия екип; 

 

 

- Разпределяне на 

отговорностите и 

действията на ключовия 

екип;  

 

 

 

 

 

 

 

-Координация и съгласуване 

на различните действия в 

ключовия екип;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методи за осъществяване 

на комуникация с 

възложителя; Координация 

и съгласуване на различните 

действия между ключовия 

екип и възложителя. 

 

 

 

 

 

Техническото предложение 

надгражда минималните 

изисквания на възложителя, 

посочени в Техническата 

спецификация при условие, 

че са налични и трите 

обстоятелства: 

 

 

 

- Дефинирани са 

управление  на предходни проекти по ПРСР- 

одобрени и реализирани в предходния планов 

период. 

 

 

-участникът е посочил поименно и в 

съответствие с дадената от него 

информация в ЕЕДОП трима  ключови 

експерти със съответните изискани от 

възложителя компетенции.Посочен е и 

ръководител на екипа-отново в 

съответствие с изискванията на 

възложителя и информацията в ЕЕДОП.За 

всеки от ключовите експерти са описани 

конкретни ангажименти, а за ръководителя 

на екипа са описани дейности, свързани с 

отговорности, планиране, комуникация и 

координация – с екипа и с възложителя. 

 

 

-представена е матрица на разпределението 

на ангажиментите на ключовите експерти 

по дейности.Дейностите съответстват на 

описаните от участника за изпълнение на 

поръчката.Видими са дейностите, в които 

ще участват всички експерти и 

ръководителя на екипа,има и дейности, за 

които е счетено за целесъобразно да 

участват само определени от ключовите 

експерти, което съвпада с вижданията на 

комисията, изведени от практиката. 

 

 

-разгледани са комуникационните връзки в 

екипа, както и връзките на ръководителя с 

екипа и на възложителя с ръководителя на 

екипа.Под формата на органограма са 

представени вертикални и хоризонтални 

комуникационни връзки – в хоризонтално 

отношение има знак на равенство между 

всички експерти, а във вертикално 

отношение – всеки от експертите 

комуникира с ръководителя на екипа, а той 

от своя страна – с възложителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дефинирани са всички видове документи, 



необходимите ресурси за 

изпълнението на 

дейностите, като 

информация, документи, 

срещи с възложителя, срещи 

със заинтересовани страни;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- За всеки описан етап, 

необходим за извършване на 

дейностите, са посочени 

задълженията на 

отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

 

 

 

 

 

 

 

- Посочени са мерки, които 

ще доведат до повишаване 

качеството на изпълнение на 

поръчката; 

които са дадени в приложения и в основен 

текст на наредбата за управление на 

проекти по мярка 7.2. на ПРСР 2014-

2020.Комисията провери пълнотата на 

описа на документите със съответните 

текстове на Наредба за управление на 

проекти  по мярка 7.2. и установи, че 

участникът е обхванал в изложението си 

всички възможни казуси за управление на 

проект за съответния вид 

инфраструктура.Логически правилно от 

гледна точка на познаването на 

концепцията за управление на проект за 

инвестиции в публична инфраструктура по 

ПРСР са описани действията на участника 

и срещите, които той ще инициира с 

възложителя и с трети страни, за да 

осъществи предмета на поръчката. 

 

 

-За всеки описан етап ( в случая участникът 

е разработил описанието на 

последователността от стъпките си като 

дейности) са разписани задълженията на 

всеки от тримата ключови експерти и на 

ръководителя на проекта.Тази информация е 

представена в табличен вид, под формата 

на матрица, а в описателна част са 

посочени действията предшестващи и 

следващи конкретните задачи на 

експертите. 

 

 

-Като мярка, която ще доведе до 

повишаване на качеството на изпълнение на 

поръчката са посочени мерки, както 

следва:ангажиране на допълнителни 

неключови експерти (за разрешаване на 

казуси, сходни с практиката на 

съответните експерти),както и основни 

принципи, които ще се следват при 

изпълнение на поръчката. Всички принципи 

съответстват на спецификата на процеса 

на управление на проект по ПРСР, която 

комисията познава от работата 

си.Посочени са взаимовръзки по отношение 

на трансфер на знания и капацитет, 

комуникация и съдействие между участника 

и ДФЗ , между общината и участника и 

между общината и ДФЗ. 

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.  Макс. Брой точки 40  
Управление на риска: Участникът трябва да 

представи система за управление на риска от 

разполаганите лица с включена организация по 

изпълнението на мерките за предотвратяване/ 

 

 

 



преодоляване на риск 

Представената система трябва да гарантира 

качественото изпълнение на поръчката при всички 

условия на работа включително и в условията на 

реализиран риск. Представя се информация за 

управление на всеки един от дефинираните в 

методиката рискове, която включва информация 

относно:  

 

 

1.1 Изчерпателно развити мерки за 

предотвратяване на настъпването на 

дефинираните от Възложителя 

рискове и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Изчерпателно развити мерки за 

преодоляване на последиците от 

евентуално тяхно сбъдване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участникът е структурирал рисковете 

съобразно дефинираните от 

възложителя в методиката за оценка 

пет групи рискове.Като мерки за 

предотвратяването им се 

сочат:създаване на надеждна система 

на комуникация между екипа и 

възложителя,информиране на страните 

за степента на сложност и 

опасностите при изпълнение на 

предмета на поръчката, изготвяне на 

план-график за подготовка на проекта с 

предвидени буферни срокове за корекция 

на неточна информация,изготвяне и 

прилагане на график за ежедневни 

действия и комуникация с 

възложителя,анализ на структурата на 

Община Тервел,подготовка на проекти 

на документи и съгласуване на 

проектите с всички страни, участващи в 

дейностите,организиране на регулярни 

за обсъждане на необходимостта от 

набавяне на документи и 

съгласувания,организация за 

актуализиране на информацията в 

нормативната база, относима към 

изпълнението на поръчката. 

 

 

-Като мерки за преодоляването на вече 

възникнали рискове в обхвата на петте 

дефинирани от възложителя рискове се 

сочат:създаване на звено за изпълнение 

на поръчката, в което участва 

оторизиран представител на 

възложителя, изработване на система 

от напомнителни писма и обаждания до 

възложителя,проверка на 

предоставената от възложителя 

изходна информация чрез съпоставянето 

й с информация от независими 



 

 

 

 

 

Разглеждат се предложенията на участниците за 

управление на следните дефинирани от 

възложителя групи рискове, които могат да 

възникнат при изпълнението на договора: 

Риск 1 - Липса на информация или недостатъчна и 

непълна информация необходима за изпълнение на 

поръчката; 

Риск 2 – Противоречиви, некоректни изходни 

данни; 

Риск 3 – Липса/недостатъчна координация и 

сътрудничество между членовете на екипа или 

вътрешно организационен проблем;  

Риск 4 – Промени в законодателството на 

България; 

Риск 5 – Неизпълнение на договорни задължения, в 

това число забава на плащанията по договора от 

Страна на Възложителя; 

Офертите на участниците, които отговарят на 

изисквания на възложителя се оценяват по 

следните критерии:   

източници, организиране на 

своевременни извънредни срещи за 

обсъждане на необходимостта от 

набавяне на документи и съгласувания. 

Фактори, влияещи 

на оценката 

свързана с 

управление на 

групите рискове, 

дефинирани от 

възложителя: 

- Участниците 

предлагат мерки за 

предотвратяване на 

настъпването и за  

преодоляване на 

последиците от 

сбъдването на 

всички групи рискове, 

дефинирани от 

Възложителя, като 

същите са 

изчерпателно 

развити, 

съответстват на 

възможностите на 

участника за 

реализацията им. 

- изложението 

следва да е 

адекватно на 

съответната група 

рискове 

*адекватни на риска 

Максимална оценка 40т. 

получава участника, в чиято 

методология са предложени 

мерки за предотвратяване на 

настъпването и за 

преодоляване на 

последиците от сбъдването 

на всички групи рискове, 

дефинирани от 

Възложителя. 

Предложените мерки са 

*адекватни на съответния 

риск, *изчерпателно 

развити са и изпълнението 

им е гарантирано от страна 

на участника. 

 

„изчерпателно развити”, 

са когато от така 

представената информация 

се създава яснота за 

конкретния подход на 

участника, като комплекс от 

действия и мерки за 

предотвратяване/преодолява

не на риск, дефиниран от 

възложителя и има 

представена информация с 

поименно посочване на 

лицето или лицата от екипа, 

 



са дейности, 

съответствуващи на 

групата рискове, за 

които се отнасят.  

които ще го извършат с  

ясно разпределение и 

характеристики на техните 

задачи/организация на екипа 

по мерките/.  

Комисията се обединява около становището, че техническото предложение на 

участника за двете обособени позиции на поръчката е подготвено в съответствие с 

дефинираните от възложителя в техническата спецификация изисквания за изпълнение на 

поръчката.Представената информация за етапи на изпълнение, човешки ресурси, концепция и 

последователност на действията, умения и способи да се минимизират рисковете в хода на 

кандидатстването и одобряването на проекта, както и да се преодоляват последиците от 

възникнали рискове  при минимални затруднения за възложителя е пълна, достоверна и 

съответства на процедурите за работа на организацията на възложителя. Комисията присъжда 

максималния брой точки – 100 за всяко от двете технически предложения ( за двете обособени 

позиции на поръчката).При претегляне с коефициента за относителна тежест, обявен в 

методиката на възложителя, участникът получава по 40 точки за всяка от двете обособени 

позиции на поръчката. 

Комисията продължава работата си с оповестяване на дата и час за отваряне на 

ценовите предложения 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……………………. 

 



ПРОТОКОЛ 

3/12.09.2016 г. 

Днес, 12.09.2016 г. в 13:00 часа започна трето 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.Предмет на заседанието на комисията е публичното 

отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участника за двете обособени позиции 

на поръчката, последвано от оценяване на предложенията . На заседанието не присъстват 

представители на участника и на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията напомни на членовете й, че за участника, подал оферта за 

процедурата е приключена оценката на техническото предложение  за двете обособени 

позиции, както и, че съобщението за отварянето на ценовите предложения е оповестено по 

надлежния ред.Няма пречка за отварянето им. Пликовете с надпис „Ценови параметри” за 

двете обособени позиции бяха отворени.Установено бе, че те съдържат ценови предложения 

по образеца, обявен от възложителя.  

Председателят съобщи стойността на ценовата оферта за обособена позиция 1 – 28 700 

лв. без ДДС, респ. 34 440 лв. с ДДС.  

Съобщена бе и стойността на ценовата оферта за обособена позиция 2 - 28 700 лв. без 

ДДС, респ. 34 440 лв. с ДДС.  

Комисията провери за съответствие между оферираната от участника сума и обявената 

като пределна от възложителя за всяка от двете обособени позиции.Възложителят е обявил 

като максимална стойност за възлагането сумата от 57 500 лв. без ДДС, в т.ч. за всяка от двете 

обособени позиции по 28 750 лв. без ДДС. Участникът е оферирал по-малка от пределната 

обявена сума и за двете обособени позиции.Офертите не съдържат аритметически и 

фактически грешки и са годни да бъдат оценени. 

Съгласно обявената от възложителя методика за оценка и предвид обстоятелството, че 

участникът АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО„ПЕТКОВА И НАЙДЕНОВ” е единствения подал оферта за 



участие в процедурата по двете обособени позиции, ценовото му предложение за тях се 

оценява с максималната оценка от 60 точки. 

Комплексната оценка на всяка от офертите, т.е. за всяка обособена позиция е 100 точки 

, съответно 40 точки за техническо предложение и 60 точки за ценово предложение. 

С настоящите си действия комисията приключи работата си по оценка на подадената от 

участник Адвокатско дружество„Петкова и Найденов”гр. София оферта за двете обособени 

позиции на поръчката и предава трите протокола от работата си на възложителя за 

последващи съгласно Закона за обществените поръчки действия. 

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………………………. 

 

 

Утвърждавам протоколи от работата на комисия 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.” 

 – Протоколи 1 / 24.08.2016, Протокол 2/08.09.2016 г. и Протокол 3 от 12.09.2016 г.) , 

назначена с моя заповед номер 523 от 24.08.2016 г.: 

 

................................................ЗЗЛД................................................................................. 

                                   (Живко Георгиев, Кмет на Община Тервел, 12.09.2016 г.) 
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