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Европейски съюз
ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд 

Инвестиции в хората

ПРОТОКОЛ № 1/03.12.2014г.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените 
поръчки /ЗОП/, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „Дейности по 
информация и публичност по проект „Администрацията и гражданите -  една цел" по 
Оперативна програма „Административен капацитет" /ОПАК/, с приоритетна ос II: 
„Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна 
държавна администрация", бюджетна линия BG051Р0002/12/2.2-07, открита с Решение за 
откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка № 12 00-169/04.11.2014г. на 
кмета на район „Слатина”.

На основание чл. 34 от ЗОП Възложителят е назначил комисия и е определил срок за 
приключване на задачата й /Заповед № РД-09-375 от 03.12.2014г., изменена със Заповед № 
РД-09-390 от 15.12.2014г./, а именно: „На 03.12.2014г. ог 14, 00 ч. в зала 308, ет. 03 в сградата 
на районнага администрация „Слатина” , Комисията да проведе заседание, в което да отвори, 
разгледа и оцени съгласно нормативните изисквания получените в обявения срок оферти за 
участие в открита процедура, с предмет: „Дейности по информация и публичност по проект 
„Администрацията и гражданите -  една цел " по Оперативна програма „Административен 
капацитет ” /ОПАК/, с приоритетна ос II: „ Управление на човешките ресурси ”, 
подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна 
линия BG051P0002/12/2.2-0", както и със задача: „Комисията да състави протокол за 
разглеждане, оценяване и класиране на офертите, съгласно изискванията на чл. 72, ал. 1 от 
ЗОП, в срок до 17.00 часа на 15.12.2014г.”.

Така, на 03.12.2014г., в 14, 04 часа се проведе заседание за отваряне и разглеждане на 
офертите във връзка с провеждане на открита процедура по възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Дейности по информация и публичност по проект ,,Администрацията и 
гражданите една цел” по Оперативна програма „Административен капацитет" /ОПАК/, 
с приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2:
„Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия 
BG051P0002/12/2.2-07, открита с Решение за откриване на процедура по възлагане на 
обществена поръчка № 12 00-169/04.11.2014г. на кмета на район „Слатина”.

На заседанието присъстват следните членове от редовния и резервния състав на

1. Емануела Петрова -  Председател -  главен експерт в отдел „ОКСДС”;
2. Силва Джелепова -  зам. -  кмет , район „Слатина”;
3. Юлия Ангелова -  секретар на МКБППМН;
4. Антония Стефанова -  секретар на район „Слатина”;
5. Златина Димова -  юрисконсулт на район „Слатина” /резервен член -  на мястото на 

Любомир Миладинов -  главен юрисконсулт, р-н „Красно село”/;

комисията:
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Заседанието се откри в 14, 04 часа, в зала 308, ет. 3 в сградата на районна 
администрация „Слатина” от Председателя -  г-жа Емануела Петрова. Присъстват лично:

- За „Мега Комюникейшън” ЕООД се явява лично управителят -  Татяна Иванова

- За „Триера Комюникейшънс” ЕООД присъства лично управителят -  Нели Иванова

Председателят на Комисията обяви, че според Регистъра за входираните по реда на 
тяхното постъпване оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на ЗОП, с предмета, посочен по-горе, са постъпили в районната 
администрация 9 /девет/ броя оферти до обявения краен срок, както следва:

1. На01.12.2014г., в 14:36 часа на „Мега Комюникейшън” ЕООД, с вх. № 26 00-2738;
2. На 02.12.2014г., в 09: 48 часа -  на „Пловдив тур” ООД, с вх. № 26 00-2740;
3. Н а 02.12.2014г., в 10:05 часа-н а„Д алет” ЕООД , с вх. № 26 0 0 - 2742;
4. На 02.12.2014г., в 13:08 ч аса-н а„Зи гей т” ООД, с вх. № 26 00 -  2744;
5. На 02.12.2014г., в 14: 27 часа -  на „Ди Ем Ай Дивелопмънт”, вх. № 26 00-2748;
6. На 02.12.2014г., в 14: 48 часа -  на „Триера Комюникейшънс” ЕООД, с вх. № 26 00-

7. На 02.12.2014г., в 16, 43 часа -  на „БГМап” ООД, с вх. № 26 00-2757;
8. На 02.12.2014г., в 16:47 ч а с а -н а  „Уйкпрес” ООД, с вх. № 26 00-2758;
9. На 02.12.2014г, в 16:48 часа -  на „БенчМарк Груп” АД, с вх. вх. № 26 00-2759;

След получаване на списъка с участниците, членовете на Комисията попълниха 
декларации по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Председателят изчете съдържанието на Заповед № РД-09-375 от 03.12.2014г.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им, като се 

извършиха действията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
Комисията констатира, че външните пликове са с ненарушена цялост, същите са 

непрозрачни, отговарящи на изискванията на Възложителя по отношение на указанията за 
надписането на същите /без „Зигейт” ООД, при който липсват тел./факс, електронен адрес 
върху офертата/, а именно посочване на: „Оферта за участие в открита процедура за 
обществена поръчка с предмет на поръчката, име на участника, адрес са кореспонденция, 
телефон, факс и електронен адрес”. Всеки от външните пликове на постъпилите оферти 
съдържа по три запечатани плика, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗОП -  
плик № 1 -  с надпис: „Документи за подбор”, плик № 2 -  „Предложение за изпълнение на 
поръчката”, плик № 3 -  с надпис „Предлагана цена”. Същите са непрозрачни /с изключение 
на участника -  ЗИГЕЙТ ООД”, за който Комисията констатира, че Плик № 3 е 
прозрачен и беше направено предложение за отстраняване на участника от процедурата, 
на основание чл. 69, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 57, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗОП/ и с ненарушена 
цялост, отговарящи на законовите изисквания и тези на Възложителя. Трима от членовете на 
Комисията подписаха пликовете с оферите, както следва -  на „Мега

Василева,

Драганова, с

2751;
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Комюникейшън” ЕООД -  Силва Джелепова, Юлиана Ангелова и Емануела Петрова, както и 
представител на конкурентното дружество -  г-жа Нели Драганова; на „Пловдив тур” ООД -  
съответно: Юлиана Ангелова, Силва Джелепова и Емануела Петрова, както и представител 
на конкурентното дружество -  Нели Драганова; на „Далет” ЕООД -  също подписан от: 
Юлиана Ангелова, Силва Джелепова и Емануела Петрова, и от представител на 
конкурентното дружество -  г-жа Нели Драганова; на „Зигейт” ООД -  подписан от: Силва 
Джелепова, Юлиана Ангелова и Емануела Петрова, както и от конкурентните представители
-  Нели Драганова и Татяна Василева; на „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД -  подписан от: 
Емануела Петрова, Силва Джелепова и Юлиана Ангелова, и от двамата присъстващи 
конкурентни представители; на „Триера Комюникейшънс” -  подписан от същите членове на 
комисията и от конкурентния присъстващ представител -  г-жа Татяна Василева; на 
„БГМап” ООД -  подписан от Антония Стефанова, Силва Джелепова и Емануела Петрова, 
както и от конкурентните присъстващи представители; на „Уйкпрес” ООД -  подписан от: 
Емануела Петрова, Силва Джелепова, Златина Димова и конкурентните представители, 
които присъстват на публичното заседание; на „БенчМарк Груп” АД -  подписан от: Златина 
Димова, Силва Джелепова и Емануела Петрова, съответно -  от представителите на 
конкурентите, които присъстват;

I. За участник „Мега Комюникейшън” ЕООД: След като Комисията провери за 
наличие на три самостоятелни непрозрачни и запечатани плика, трима от нейните членове -  
Силва Джелепова, Юлиана Ангелова и Емануела Петрова подписаха Плик № 3 на първия 
участник, който беше подписан и от г-жа Нели Драганова, като присъстващ представител на 
конкурентното дружество. В присъствието на посочените по-горе лица, Комисията отвори 
Плик № 2 и всяка страница от същия беше подписана от трима нейни членове -  от 
Емануела Петрова, Силва Джелепова и Юлиана Ангелова, както и от присъстващия 
представител на конкурента -  г-жа Нели Драганова, а именно:

Плик № 2 за участник „Мега Комюникейшън” ЕООД съдържа:
1. Приложение № 10 - Предложение за изпълнение на поръчката /техническа 

оферта/ - 3 стр.
2. Приложение № 1 -  Концепция за изпълнение на дейностите -  22 стр.
След това Комисията отвори Плик № 1 и оповести съдържащите се в него 

документи, както следва:
1. Приложение № 1 -  Оферта -  2 стр.
2. Приложение № 2 -  Списък на документите -  4 стр.
3. Приложение № 3 -  Административни сведения -  1 стр.: заверено „вярно с

оригинала” извлечение от Търговския регистър -  1 стр.; заверено копие на
Булстат -  1 стр.; заверено копие на Удостоверение за данъчна регистрация -  1 
стр.; заверено копие на Удостоверение за регистрация -  1 стр.

4. платежно нареждане за внесена гаранция за участие -  2 стр.
5. Банкова референция изх. № 125/25.11.2014 г. от Пощенска банка -  1 стр.
6. Приложение № 7 -  доказателства за технически възможности: справка- 

информация на изпълнените договори/услуги -  2 стр.; информация за 
изпълнението на договор за обществена поръчка -  заверено копие -  3 стр.; 
заверено копие от Референция от община Асеновград с изх. № 14-00-
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6046/10.12.2013 г. -  1 стр.; информация за сключен договор -  услуги с 
възложител община Пловдив -  заверено копие, 3 стр.; Референция от община 
Пловдив -  заверено копие -  1 стр.; информация за изпълнение на договор за 
обществена поръчка с възложител МИЕТ -  заверено копие -  3 стр.; Референция 
от МИЕТ с изх. № 1-10-00-527/20.11.2012 г. -  заверено копие -  2 стр.; 
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с възложител 
МИЕТ -  заверено копие -  3 стр.; Референция от МИЕТ с изх. № 1-10-00
238/14.05.2012 г. -  2 стр.;

7. Приложение № 20 -  Списък на експерти, пряко участващи в извършването на 
дейности по поръчката -  2 стр.

8. Приложение № 16 -  Декларация за съгласие за участие като експерт от Татяна 
Иванова Василева -  1 стр.

9. Приложение № 17 -  Професионална автобиография за позиция: „ръководител на 
екип -  организатор”, на Татяна Василева -  заверено копие -  5 стр.; приложения: 
заверено копие на диплома за завършено висше образование -  магистър -  2 с тр .; 
заверено копие от трудова книжка № 08, служебна книжка № 371/2.07.201 г., 
трудова книжка № 885 -  10 стр.; Референция от Европейски колеж по икономика 
и управление -  заверено копие -  1 стр.; Референция от Варненски свободен 
университет от 27.01.2011 г — заверено копие — 1 стр.

10. Приложение № 16 -  Декларация за съгласие за участие като експерт от Татяна 
Денкова Белева -  1 стр.

11. Приложение № 17 -  заверено копие на професионална Автобиография за позиция 
„организатор” на Татяна Белева -  3 стр. -  приложения: заверено копие на 
диплома за висше образование -  магистър -  бизнес комуникации и връзки с 
обществеността -  4 стр.; заверено копие на диплома за висше образование -  
магистър, българска филология — 4 стр.; заверено копие от трудова книжка на 
Татяна Белева -  4 стр.; заверено копие на български език на сертификат за 
завършване на Татяна Белева на майсторски клас за напреднали на д-р Джо 
Голдблат по ръководене на събития -  23-24 юни 2008 г. -  1 стр.; заверено копие 
от оригинал на сертификат на английски език за завършване на Татяна Белева на 
майсторски клас за напреднали на д-р Джо Голдблат по ръководене на събития -  
23-24 юни 2008 г -  1 стр.; Референция от Пловдивски университет на Татяна 
Белева -  заверено копие -  1 стр.; Препоръчително писмо от Топливогаз ЕООД в 
полза на Татяна Белева -  заверено копие -  1 стр.

12. Приложение № 16 -  Декларация за съгласие за участие като експерт от Димитър 
Михайлов Петрин -1 стр.

13. Приложение № 17 -  заверено копие на професионална Автобиография за позиция 
„дизайнер” на Димитър Петрин -  2 стр., Приложения: заверено копие от диплома 
за завършено висше образование -  2 стр.; заверено копие на трудова книжка -  2 
стр.; заверено копие от сертификат № 4015 на Димитър Петрин за преминат 
успешно курс по уебдизайн -  1 стр.; препоръка от Център за социална и 
екологична отговорност -  заверено копие -  1 стр.

14. Приложение № 16 -  Декларация за съгласие за участие като експерт на Георги 
Бориславов Ташков -  1 стр.
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15. Приложение № 17 -  професионална автобиография за позиция „експерт 
предпечатна подготовка” на Георги Ташков -  заверено копие 2 стр.; Приложения: 
заверено копие от диплома за завършено висше образование на Георги Ташков -
1 стр.; заверено копие от трудова книжка № 7 -  5 стр.

16. Приложение № 16 -  Декларация за съгласие за участие като експерт на Здравка 
Стефанова Стойкова -  1 стр.

17. Приложение № 17 -  професионална автобиография за позиция „експерт 
предпечатна подготовка” на Здравка Стойкова -  заверено копие -  4 стр.; 
приложения: диплома за завършено висше образование на Здравка Стойкова -  
заверено копие -  1 стр.; трудова книжка на Здравка Стойкова -  заверено копие -  2 
стр.; трудов договор от 01.01.2000 г. между 168 часа и Здравка Стойкова -  
заверено копие -  2 стр.; допълнително споразумение към трудов договор от 
18.12.2000 г. на Здравка Стойкова -  заверено копие -  1 стр.; заверено копие от 
диплома за средно образование -  1 стр.; заверено копие от свидетелство за 
професионална квалификация -  1 стр.

18. Приложение № 16 -  декларация за съгласие за участие като експерт на Анелия 
Радославова Генова -  1 стр.

19. Приложение № 17 -  професионална автобиография за позиция „технически 
сътрудник” на Анелия Генова -  заверено копие -  2 стр.; приложения: заверено 
копие на уверение от Пловдивски университет № 12088870042/21.11.2014 г. -  1 
стр.; заверено копие от диплома за завършено висше образование на Анелия 
Генова -  4 стр.; заверено копие от трудова книжка на Анелия Генова -  2 стр.; 
заверено копие на удостоверение, издадено на Анелия Генова от Българско 
дружество за връзки с обществеността -  1 стр.;

20. Приложение № 4 -  декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП на Татяна Иванова 
Василева -  2 стр.

21. Приложение № 13 -  декларация на Татяна Иванова Василева -  3 стр.
22. Приложение № 8 -  декларация на Татяна Иванова Василева -  2 стр.
23. Приложение № 15 -  декларация за приемане условията в проекта на договор -  1 

стр.
24. Приложение № 5 -  декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП -  1 стр.
25. Приложение № 6 -  декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП -  1 стр.
26. Приложение № 19 -  декларация -  1 стр.
27. Приложение № 1 -  счетоводен баланс на „Мега Комюникейшън” ООД към 

31.12.2011 г. -  2 стр. -  заверено копие
28. Заверено копие от отчет за приходите и разходите за 2011 г. -  1 стр.
29. счетоводен баланс към 31.12.2012 г. -  заверено копие -  2 стр.
30. заверено копие от отчет за приходите и разходите за 2012 г. -  1 стр.
31. заверено копие от счетоводен баланс към 31.12.2013 г. -  2 стр.
32. заверено копие на отчет за приходите и разходите за 2013 г. -  1 стр.
33. заверено копие от Сертификат № СУК-230-01/014, издаден на 22.01.2014 г. от 

„Сертификация” ЕАД -  1 стр.
34. Приложение № 14 -  проект на договор -  11 стр.
35. Приложение № 18 -  изисквания за публичност -  8 стр.
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II. За участник „Пловдив тур” ООД: Комисията провери за наличие на три 
самостоятелни непрозрачни и запечатани плика, трима от нейните членове -  г-жа 
Джелепова, г-жа Ангелова и г-жа Петрова подписаха Плик № 3 на втория участник, който 
беше подписан и от г-жа Нели Драганова, като присъстващ представител на конкурентното 
дружество. В присъствието на посочените по-горе лица, Комисията отвори Плик № 2 и 
всяка страница от същия беше подписана от трима нейни членове -  от г-жа Петрова, г-жа 
Джелепова и г-жа Ангелова, както и от присъстващия представител на конкурента -  г-жа 
Нели Драганова, а именно:

Плик № 2 за участник „Пловдив Тур” ООД съдържа:
1. Приложение № 10 -  предложение за изпълнение на поръчката /техническа оферта/

- 5 стр.

След това Комисията отвори Плик № 1 и оповести съдържащите се в него документи, 
както следва:

1. Приложение № 2 -  списък на документите, съдържащи се в офертата -  3 стр.
2. Приложение № 1 -  оферта -  1 стр.
3. Приложение № 3 -  административни сведения: заверено копие Булстат -  1 стр.; 

оригинал на платежно нареждане за внесена гаранция за участие в открита 
процедура по ЗОП -  1 стр.; заверено копие от отчет по сметка -  1 стр.;

4. заверено копие от счетоводен баланс към 31.12.2013 г. -  4 стр.;
5. заверено копие от отчет за приходите и разходите за 2013 г. -  2 стр.
6. Приложение № 7 -  доказателства за технически възможности -  справка- 

информация на изпълнените договори/услуги -  1 стр.
7. заверено копие на референция от Българско ринологично сдружение -  1 стр.
8. препоръка от „РИГ Комерс” за Пловдив тур -  1 стр.
9. заверено копие от препоръка от Британското посолство за „Пловдив тур” на 

български и на английски език -  2 стр.
10. Приложение № 20 -  списък на експерти, пряко участващи в извършването на 

дейности по поръчката -  1 стр.
11. Приложение № 17 -  професионална автобиография за позиция „дизайнер” на 

Радослав Чакъров -  1 стр. -  Приложения : заверено копие на диплома за висше 
образование на Радослав Александров Чакъров по специалност Маркетинг -  1 
лист; заверено копие от трудова книжка № 586- 1 лист;

12. Приложение № 17 -  професионална автобиография за позиция „експерт
предпечатна подготовка” на Пламен Коцашки -  1 стр.; приложения -  заверено
копие от диплома за висше образование на Пламен Харалампиев Козашки по 
специалност Компютърни системи — 1 стр.; заверено копие от трудова книжка № 
3 на Пламен Коцашки -  1 лист и 1 стр.

13. Приложение № 17 -  професионална автобиография за позиция „организатор” на 
Милена Зънзова -  1 стр. ; приложения -  заверено копие от диплома за висше 
образование на Милена Христова Зънзова от Институт по международен туризъм
-  Варна -  2 листа; заверено копие от диплома за бакалавър по специалност 
туризъм на Милена Христова Йорданова от Великотърновски университет -  2
листа; заверено копие от трудова книжка на Милена Христова Йорданова -  2 
листа и 1 стр.
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14. Приложение № 17 -  професионална автобиография за позиция „организатор” на 
Виолета Янкова-Кашкина -  2 стр.; приложения -  заверено копие от диплома № 
2355 за завършено полувисше образование при Института по международен 
туризъм -  Бургас -  1 стр.; заверено копие от трудова книжка на Виолета Янкова -
1 лист и 1 стр.;

15. Приложение № 4 -  декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП на Георги Борисов Тотев -
2 стр.

16. Приложение № 6 -  декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП на Георги Борисов 
Тотев -  1 стр.

17. Приложение № 8 -  декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП на Георги Борисов 
Тотев -  1 стр.

18. Приложение № 5 -  декларация по чл. 55, аб. 7 от ЗОП на Георги Борисов Готев от 
01.12.2014 г . - 1  стр.

19. Приложение № 15 -  декларация за приемане на условията в проекта на договор 
/чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП/ на Георги Борисов Тотев -  1 стр.

20. Приложение № 16 -  декларация за участие като експерт на Радослав Александров 
Чакъров -  1 стр.

21. Приложение № 16 -  декларация за участие като експерт на Пламен Коцашки -  1 
стр.

22. Приложение № 16 -  декларация за участие като експерт на Милена Христова 
Зънзова -  1 стр.

23. Приложение № 16 -  декларация за участие като експерт на Виолета Йорданова 
Янкова-Кашкина -  1 стр.

III. За участник „Далет” ЕООД: Комисията провери за наличие на три 
самостоятелни непрозрачни и запечатани плика, трима от нейните членове -  г-жа 
Джелепова, г-жа Ангелова и г-жа Петрова подписаха Плик № 3 на третия участник, който 
беше подписан и от г-жа Нели Драганова, като присъстващ представител на конкурентното 
дружество. В присъствието на посочените по-горе лица, Комисията отвори Плик № 2 и 
всяка страница от същия беше подписана от трима нейни членове -  от г-жа Петрова, г-жа 
Джелепова и г-жа Ангелова, както и от присъстващия представител на конкурента -  г-жа 
Нели Драганова, а именно:

Плик № 2 за участник „Далет” ЕООД съдържа:
1. Приложение № 10- Предложение за изпълнение на поръчката (техническа 

оферта)- 9 страници.

След това Комисията отвори Плик № 1 и оповести съдържащите се в него документи, 
както следва:

1. Приложение №2-списък на документите, съдържащи се в офертата-4стр.
2. Приложение №1- оферта за участие в открита процедура по ЗОП- 2стр.
3. Приложение №3-административни сведения-1стр.-Удостоверние от 
Агенция по вписванията -  заверено копие -2стр.с изх.№20140409094606 от 
09.04.2014г.; Заверено копие от платежно нареждане за внесена гаранция - 
1стр.;
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4. Приложение №7- доказателства за техническите възможности- справка -  
информация на изпъленнеите договори/услеги -  4 стр.
5. Заверено копие от препоръка от Фондация „Център за предприемачество и 
управленско развитие -България”- 1 стр.
6. Референция от Тренинг фактори ДЗЗД- заверено копие -1 стр.
7. Заверено копие от препоръка от Агенция по заетостта -1стр.
8. Заверено копие от препоръка от „ПСТ-Холдинг”АД-1стр.
9. Заверено копие от отчет за приходите и разходите към 31.12.201 Зг.-1 стр.
10.Заверено копие от баланс към 31.12.2013г.-1 стр.
11.Заверено копие от отчет за паричния поток към 31.12.2013г.- 1 стр.
12.Заверено копие от отчет за собствения капитал за 2013г.-1стр.
13. Приложение №20- списък на експерти, пряко участващи по извършване на 
дейностите по поръчката -2стр.
Н.Приложение №16-Декларация за съгласие за участие като експерт на Ева 
Цветанова Истаткова -2 стр.
15. Приложение №16-Декларация за съгласие за участие като експерт на 
Ангел Боянов Боянов-2 стр.
16. Приложение №16-Декларация за съгласие за участие като експерт на Анна 
Симеонова Мончева -2стр.
17. Приложение №17- Професионална автобиография на Ева Истаткова-4 стр.
18. Професионална автобиография на експерт Анна Мончева -Зстр.
19. Автобиография на Ангел Боянов Боянов-2 стр.
20. Приложение №4 -Декларация по чл.47.,ал.9 от ЗОП на Емилия Георгиева 
Борисова -  Истаткова -3 стр.
21. Приложение №5- Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП на Емилия Георгиева 
Борисова -  Истаткова -1 стр.
22. Приложение №6 -  Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП на Емилия 
Георгиева Борисова -  Истаткова -2 стр.
23. Приложение №8 -  Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП на Емилия 
Георгиева Борисова -  Истаткова 23 стр.
24. Приложение №15 -Декларация за приемане условията в проекта на 
договора (чл.56,аял.1,т.12 от ЗОП) на Емилия Георгиева Борисова -  Истаткова 
-2 стр.
25. Приложение №13- Декларация на Емилия Георгиева Борисова -  Истаткова 
-4 стр.

IV. За участник ..ЗИГЕЙТ” ООД; Комисията провери за наличие на три 
самостоятелни и запечатани плика, трима от нейните членове -  г-жа Джелепова, г-жа 
Ангелова и г-жа Петрова подписаха Плик № 3 на четвъртия участник, който беше подписан 
и от г-жа Нели Драганова и г-жа Татяна Василева, като присъстващи представители на 
конкурентните дружества. Представителите на двете конкурентни дружества, а именно г-жа 
Нели Драганова и г-жа Татяна Василева направиха възражение за прозрачност на Плик №
3, което беше проверено от Комисията, и нейни членове установиха, че същият е прозрачен.
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Поради последното беше направено предложение за отстраняване на участника ог 
процедурата, на основание чл. 69, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 57, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗОП.

V. За участник ..Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД: Комисията провери за наличие 
на три самостоятелни непрозрачни и запечатани плика, трима от нейните членове -  г-жа 
Джелепова, г-жа Ангелова и г-жа Петрова подписаха Плик № 3 на петия участник, който 
беше подписан и от г-жа Нели Драганова, и г-жа Татяна Василева, като присъстващи 
представители на конкурентните дружества. В присъствието на посочените по-горе лица, 
Комисията отвори Плик № 2 и всяка страница от същия беше подписана от трима нейни 
членове -  от г-жа Петрова, г-жа Джелепова и г-жа Димова, както и от присъстващите 
представители на конкурентите -  г-жа Нели Драганова и г-жа Татяна Василева, а именно:

Плик № 2 за участник ..Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД съдържа:
1.Приложение № 10- Предложение за изпълнение на поръчката(техническа 
оферта)- 12 страници.

След това Комисията отвори Плик № 1 и оповести съдържащите се в него документи, 
както следва:

1. Приложение №2- списък на документите, съдържащи се в офертата - 
2стр.

2. Приложение №1 -оферта за участие в открита процедура по ЗОП- 1стр.
3. Приложение №3- административни сведения -1стр.; Заверено копие на 

разпечатка от Търговския регистър -  1 стр.; Копие от преводно 
нареждане за внесена гаранция -  1стр.

4. Заверено копие от счетоводен баланс към 31.12.2011 г.- 1 стр.
5. Заверено копие от счетоводен баланс към 31.12.2012г.-1 стр.
6. Заверено копие от счетоводен баланс към 31.12.201 Зг.-1 стр.
7. Приложение №7 -  доказателства за технически възможности -  справка

-  информация на изпълнените договори /услуги -  2 стр.
8. Заверено копие от препоръка издадена от МОМН -Национален център 

Европейски младежки програми и инциативи — 1 стр.
9. Заверено копие от референция от „Имидж Студио” ЕООД- 1стр.
10. Заверено копие на референция от МВнР с изх. №21-00-34 от 

19.02.2014г.-1 стр.
11. Заверено копие на референция от Асоциация на родителите на деца с 

увреден слух-„АРДУС” с изх.№05от 23.01.2013г.
12. Приложение №20-списък на експерти, пряко участващи в извършването 

на дейности по поръчката -  1 стр.
13. Приложение №17- професионална автобиография за позиция

„дизайнер” на Стоян Витанов-2стр.
14. Приложение №17- професионална автобиография за позиция „експерт 

предпечатна подготовка” на Михаела Канарчева -2ст.
15. Приложение №17- професионална автобиография за позиция

„организатор” на Мая Мишева -2стр.
16. Приложение №17- професионапна автобиография за позиция

„организатор” (резервен) на Милена Михайлова -  2стр.
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17. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на 
Стоян Димов Витанов -  1стр.

18. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на 
Михаела Михайлова Канарчева -  1 стр.

19. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на 
Мая Венелинова Мишева — 1стр.

20. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на 
Милена Йорданова Михайлова

21. Приложение №4- декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП от Иван Веселинов 
Димитров-2стр.

22. Приложение №13 -  декларация от Иван Веселинов Димитров -  2 стр.
23. Приложение №8 -  декларация по чл.56, ал.1,т.8 от ЗОП на Иван 

Веселинов Димитров -  2стр.
24. Приложение №5 -  декларация по чл.55, ал.7от ЗОП на Иван Вселинов 

Димитров -1стр.
25. Приложение №6- декларация по чл.8, ал.8 , т. 2 на Иван Вселинов 

Димитров -1стр.
26. Приложение №15 -декларация за приемане условията в проекта на 

договора (чл.56, ал.1,т.12 от ЗОП)-1 стр.
27. Приложение №14- проект на договора -9стр.

VI. За участник „ТРИЕРА КОМУНИКЕЙШЪНС” ЕООД: Комисията провери за 
наличие на три самостоятелни непрозрачни и запечатани плика, трима от нейните членове -  
г-жа Джелепова, г-жа Димова и г-жа Петрова подписаха Плик № 3 на шестия участник, 
който беше подписан и от г-жа Татяна Василева, като присъстващ представител на 
конкурентно дружество. В присъствието на посочените по-горе лица, Комисията отвори 
Плик № 2 и всяка страница от същия беше подписана от трима нейни членове -  от г-жа 
Стефанова, г-жа Джелепова и г-жа Димова, както и от присъстващия представител на 
конкурента -  г-жа Татяна Василева, а именно:

Плик № 2 за участник „Триера Комуникейшънс” ЕООД съдържа:
1.Приложение № 10- Предложение за изпълнение на поръчката(техническа 
оферта)-89 страници;

След това Комисията отвори Плик № 1 и оповести съдържащите се в него документи, 
както следва:

1. Приложение №1 - оферта -  1 стр.
2. Приложение №2 -  списък на документите, съдържащи се в офептата -  2стр.
3. Приложение №3 -  административни сведения -1стр.; Заверено копие от 

карта за идентификация № 1597282, издадено от Агенция по вписванията -  
2стр.; заверено копие от сертификат, издадено от „ОНМ1 Euro Cert” от 
15.01.2014г. -  1 стр..; заверено копие от Сертификат, издадено от „TUV 
NORD”-lcTp.

4. Приложение №4 -  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП-2стр.
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5. Приложение №5 -  декларация по чл.55,ал.7 от ЗОП- 1 стр.
6. Приложение №6-декларация по чл.8,ал.8у,т.2 от ЗОП- 1 стр.
7. Приложение №7- доказателства за технически възможности -  справка - 

информация за изпълнените договори /услуги -  4стр.
8. Заверено копие на удостверение за обединение „Пазарджик фест”, издадено 

от община Пазарджик с изх.№ 18-00-23-13 от 15.09.2014г.-1 стр.
9. Заверено копие на удостверение за обединение „Пазарджик промоушън”, 

издадено от община Пазарджик, с изх.№ 18-00-23-14 от 15.09.2014г.-1 стр.
10. Заверено копие на референция от „Телекомплект”АД с изх.№00-138 от 

14.03.2012г.-1стр.
11. Приложение №8- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП на Нели Иванова 

Драганова -2 стр.
12. Приложение №9 (неприложимо)- 1 стр.
13. Приложение №12(неприложимо)-1стр.
14. Приложение №13-декларация на Нели Иванова Драганова -Зстр.
15. Приложение №15- декларация за приемане на условията в проекта на 

договора (чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП)-1 стр.
16. Приложение №19- декларация на Нели Иванова Драганова -  1 стр.
17. Заверено копие от платежно нареждане на гаранция за участие — 1 стр.
18. Приложение №20- списък на експерти, пряко участващи в извършването на 

деуйности по поръчката -  1стр..
19. Автобиография на Деница Спасова -  експерт -  дизайн- 3 стр.
20. Заверено копие от удостоверение на Деница Валентинова Спасова, издадено 

от МОМН с №216-90 от 02.06.2011г.-1стр.
21. Заверено копие от удостоверение на Деница Валентинова Спасова, издадено 

от МОМН с №217-90/02 от 02.06.2011г.-1стр.
22. Заверено копие на препоръка (на английски и с надлежен превод на 

български) от Художествена академия КРАНБУРГ на Деница Валентинова 
Спасова -2стр.

23. Заверено копие на препоръка (на английски и с надлежен превод на 
български) от Университет „Дрексъл” на Деница Валентинова Спасова - 
4стр.

24. Заверено копие от сертификат, издаден от щата Мичиган, САЩ -  1 стр.
25. Заверено копие от осигурителна книжка на Деница Валентинова Спасова -  4 

стр.
26. Заверено копие от служебна бележка от фирма „Блупринт 20Ю”ООД-1стр.
27. Заверено копие от служебна бележка, издадена от „Триера комуникейшънс” 

на Деница Иванова Спасова-1 стр.
28. Заверено копие от препоръка за Деница Валентинова Спасова от „Триера 

комуникейшънс”- 1 стр.
29. Заверено копие на референция от „ВАВ КОНСУЛАНТИ” ЕООД- 1 стр.
30. Заверено копие на референция от „НОУ ФРЕЙМ МЕДИА”- 1 стр.
31. Автобиография за позиция ключов експерт -  предпедпечат и предпечатна 

подготовка на Нели Иванова Драганова -  4 стр.
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32. Заверено копие на диплома за висше образование №101623, издадена от СУ 
на Нели Иванова Апостолова.-2стр.

33. Заверено копие от трудова книжка на Нели Иванова Драганова -Зстр.
34. Заверено копие на договор за възлагане на управление -1 стр.
35. Заверено копие на длъжностна характеристика за длъжността управител - 

Зстр.
36. Заверено копие на две удостоверения, издадени от „London school of Public 

Relations” на Нели Иванова Драганова -Зстр.
37. Заверено копие на препоръка от „Триера студио” на Нели Драганова -  1 стр.
38. Заверено копие на сертификат, издаден от „КОНТРАКС АД” на Нели 

Иванова Драганова -  1 стр.
39. Заверено копие на удостоверение за професионално обучение №160/2008 от 

17.09.20008г. на Нели Иванова Драганова -  1 стр.
40. Автобиография -  експерт -  организатор събития на Невена Костова -  4стр.
41. Заверено копие от диплома за висше образование на Невена Иванова 

Костова -3 стр.
42. Заверено копие на свидетелство за професионална квалификация, издадено 

от ИСЕКА при УНСС на Невена Иванова Костова -1стр.
43. Заверено копие на сертификат, издаден от „Бизнес институт” на Невена 

Иванова Костова -  1 стр.
44. Заверено копие на сертификат от „London school of Public Relations” на 

Невена Иванова Костова -  1 стр.
45. Заверено копие на сертификат, издаден от Университета в гр.Кордоба , 

Испания на Невена Иванова Костова -  1 стр.
46. Заверено копие на сертификат от Университета Кембридж на Невена 

Иванова Костова -  1 стр.
47. Заверено копие от трудова книжка на Невена Иванова Костова -  4 стр.
48. Заверено копие на препоръка за Невена Иванова Костова от „Триера 

комуникейшънс”- 1 стр.
49. Автобиография експерт организатор събития на Юлия Станева -Тончева - 

2стр.
50. Заверено копие от трудова книжка на Юлия Станева-Тончева-4 стр.
51. Заверено копие на трудов договор №10-01-11 от 26.10.2011г. на Юлия 

Станева — Тончева-2стр.
52. Заверено копие на трудов договор №26 от 01.07.2011г. на Юлия Станева -  

Тончева-1 стр.
53. Заверено копие на трудов договор №6 от 19.01.2011г. на Юлия Станева -  

Тончева-1 стр.
54. Заверено копие на договор от 03.01.2007г. на Юлия Станева -Тончева с 

„Бизнес Медиа Г руп” АД-Зстр.
55. Заверено копие на трудов договор №10 от 27.03.2007г. на Юлия Станева -  

Тончева с „Бизнес Медиа Груп” АД-2стр.
56. Заверено копие на договор 03.01.2006г. на Юлия Станева -Тончева с 

„Бизнес Медиа Г руп” АД-Зстр.
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57. Заверено копие на договор от 01.10.2005г. на Юлия Станева-Тончева с 
„Бизнес Медиа Груп” АД-Зстр.

58. Заверено копие на договор за граждански услуги от 25.07.2011г. на Юлия 
Станева -Тончева -2 стр.

59. Заверено копие от референция от „В Комуникация” ЕООД-1 стр.
60. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на Деница 

Валентинова Спасова -1стр.
61. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на Нели 

Иванова Драганова -  1стр.
62. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на Невена 

Иванова Костова -  1 стр.
63. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на Юлия 

Станева -Тончева -  1 стр.
64. Приложение №14 -  проект за договор - 16стр.

VII. За участник „БГМАП” ООД”: Комисията провери за наличие на три
самостоятелни непрозрачни и запечатани плика, трима от нейните членове -  г-жа 
Джелепова, г-жа Димова и г-жа Петрова подписаха Плик № 3 на седмия участник, който 
беше подписан и от г-жа Татяна Василева, и г-жа Нели Драганова, като присъстващи 
представители на конкурентни дружества. В присъствието на посочените по-горе лица, 
Комисията отвори Плик № 2 и всяка страница от същия беше подписана от трима нейни 
членове -  от г-жа Стефанова, г-жа Джелепова и г-жа Димова, както и от присъстващите 
представители на конкурентите -  г-жа Татяна Василева и г-жа Нели Драганова, а именно: 

Плик № 2 за участник „БГ МАП” ООД съдържа:
1.Приложение № 10- Предложение за изпълнение на поръчката (техническа 
оферта)-14 страници;

След това Комисията отвори Плик № 1 и оповести съдържащите се в него документи, 
както следва:

1. Приложение №2- списък на документите, съдържащи се в офератата -  3 
стр.

2. Приложение №1 - оферта за участие в открита процедура по ЗОП-1 стр.
3. Приложение №3-административни сведения -1стр.; заверено копие на 

идентификационна карта с №1038918 от НСИ-1 стр.;
4. Оригинално платежно нареждане за внесена гаранция за участие -1стр.
5. Заверено копие на счетоводен баланс към 31.12.2011г.-4стр.
6. Заверено копие на отчет за приходите и разходите за 2011 г.-4стр.
7. Заверено копие на счетоводен баланс към 31.12.2012г.-5стр.
8. Заверено копие на отчет за приходите и разходите за 2012г.-5стр.
9. Заверено копие на счетоводен баланс към 31.12.201 Зг.-5стр.
10. Заверено копие наотчет за приходите и разходите за 2013г.-4стр.
11. Приложение №7- доказателства за технически възможности -  справка -  

информация на изпълнените договори/услуги -  2 стр.
12. Заверено копие на референция от Министерство на регионалното 

развитие, с изх.№02-01-251/1 от 03.01.2014г.-1стр.
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13. Заверено копие на референция от община Момчилград -  1 стр.
14. Заверено копие на референция от АСП с изх.№179 от 03.04.2013г.- 

2стр.
15. Заверено копие на референция от МТСП с изх.№РД08-73 от

29.03.201 Зг.-1стр.
16. Заверено копие от договор между „БГМап” и МТСП от 18.06.2012г.- 

Зстр.
17. Заверено копие от препоръка от АСП, с изх.№ ПИ 01-213 от 

01.04.2013г.-1стр.
18. Заверено копие на референция на МРР с изх.№02-01-250 от

10.12.201 Зг.-1 стр.
19. Заверено копие на препоръка от „ЕКОНЕКТЧстр.
20. Приложение №20- списък на експерти, пряко участващи в 

извършването на дейности по поръчката -4стр.
21. Приложение №17- професионална автобиография за позиция 

„дизайнер” на Елиза Владимирова -Борисова-4стр.
22. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на 

Елиза Владимирова -Борисова-1 стр
23. Приложение -списък на изпълнени проекти и /или договори с предмет, 

сходен на предмета на поръчката, в изпълнението на които е участвала 
експерт Елиза Владимирова -Зстр.

24. Копие от диплома за висше образование на Елиза Владимрова -2стр.
25. Заверено копие на удостоверение с изх.№57 от 26.06.1998г.-1 стр.
26. Заверено копие на удостоверение за професионално обучение на Елиза 

Владимирова -  Борисова от ЦПО към Национален образователен 
център -  гр.Бургас-2стр.

27. Заверено копие за професионална квалификация със серия К-08 и № 
059537-2стр.

28. Заверено копие от трудова книжка на Елиза Владимирова -Борисова- 
Зстр.

29. Завеерно копие на трудов договор №30 от 26.02.2008г. между Елиза 
Владимирова -  Борисова и „БГМАП” ООД-1 стр.

30. Заверено копие на граждански договор с № 09от 01.09.2009г.-2стр.
31. Заверено копие на препоръка от Полиграфически център „Дийор 

принт” ООД- 1стр.
32. Заверено копие от референтно писмо -1стр.
33. Приложение №17- професионална автобиография за позиция „експерт 

предпечатна подготовка” на Илко Божков-бстр.
34. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на 

Илко Атанасов Божков-1 стр.
35. Приложение -списък -  описание на договори, съфинансирани от 

фондове на ЕС, в който експертът Илко Божков е участвал-5стр.
36. Заверено копие от диплома за висше образование на Илко Божков-2стр.

ЕСФ
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37. Заверено копие от удостоверение за професионално обучение с 
рег.№137 от 08.02.2008г. на ЦПО към Национален образователен 
център-2стр.

38. Заверено копие на удостоверение за професионално обучение с рег.№ 
37 от 10.09.2007Г. от МОН-НАПОО-2стр.

39. Заверено копие от трудов договор №4 от 01.06.2004г.между „БГ МАП” 
ООД и Илко Атанасов Божков-2стр.

40. Заверено копие от допълнително споразумение №4 към трудов договор 
№ 4 от 01.06.2004г.-1стр.

41. Заверено копие от трудов договор №1 от 03.01.2007г.межуд общено 
Момчилград и Илко Атанасов Божков-2стр.

42. Приложение №17-професионална автобиография за позиция 
„организатор събития 1” на Анелия Дошева -4стр.

43. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на 
Анелия Дошева -1стр.

44. Заверено копие от диплома за висше образование с №090215 на Анелия 
Стоянова -1стр.

45. Заверено копие на договор за възлагане на управлението на търговско 
дружество от 01.07.2006г.-2стр.

46. Заверено копие на референция от община Дупница -  1 стр.
47. Заверено копие на препоръка от Наско Андонов Начев -1стр.
48.3авереуно копие на референция от проф.д-р Снежана Цветанова

Дончева, директор на Институт по физиология на растенията и 
генетика, БАН-2стр.

49. Заверено копие на референтно писмо от СБАЛНП „Св.Наум”- 1 стр.
50. Приложение№17- професионална автобиография за позиция на 

„организатор на събития” -2 на Татяна Коларова -4стр.
51. Приложение №16- декларация за съгласие за участие като експерт на 

Татяна Тодорова Коларова -1стр.
52. Заверено копие на диплома за висше образование с №091132-1 стр.
53. Заверено копие от трудова книжка с №02 на Татяна Тодорова 

Коларова-4стр.
54. Заверено копие на трудов договор №3 от 30.06.2005г.между „Едита 

груп” ООД и Татяна Тодорова Коларова-1 стр.
55. Заверено копие на допълнително споразумение към трудов договор №3 

от 30.06.2005г.-1 стр.
56. Заверено копие на допълнително споразумение към трудов договор от 

01.10.2008г.-1 стр.
57. Заверено копие от допълнително споразумение от 01.10.2009г. към 

трудов договор №3 от 30.06.2005г.-1стр.
58. Заверено копие на допълнително споразумение от 01.01.20 Юг. към 

трудов договор №3 от 30.06.2005г.-1 стр.
59. Заверено копие на професионална длъжностна характеристика на 

Татяна Коларова -2стр.
60. Заверено копие на референция от „Едита груп” ООД-4стр.
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61. Заверено копие от референция от Държавна агенция по туризъм -  1 стр.
62. Приложение №4 -  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП на Виолина 

Цветанова Костова -2стр.
63. Приложение №4- декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП на Илко Божков - 

2стр.
64. Приложение № 13 - декларация на Виолина Цветанова Костова -2стр.
65. Приложение №8- декларация по чл.56, ал.1,т.8 от ЗОП на Виолина 

Костова -2стр.
66. Приложение №5- декларация на Виолина Костова по чл.55, ал.7от ЗОП- 

1стр.
67. Приложение №5- декларация на Илко Божков по чл.55, ал.7от ЗОП- 

1стр.
68. Приложение №6- декларация по чл.8, ал.8,т.2 от ЗОП на Виолина 

Костова-1стр.
69. Приложение №15- за приемане условията в проекта на договора 

(чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП)-1стр.
70. Приложение №19- декларация на Виолина Костова -1стр.
71. Заверено копие от сертификат за регистрация на „БГ МАП” ООД-1 стр.

VIII. За участник ..Уйкпрес” ООД: Комисията провери за наличие на три
самостоятелни непрозрачни и запечатани плика, трима от нейните членове — г-жа 
Джелепова, г-жа Димова и г-жа Петрова подписаха Плик № 3 на осмия участник, който 
беше подписан и от г-жа Татяна Василева, и г-жа Нели Драганова, като присъстващи 
представители на конкурентни дружества. В присъствието на посочените по-горе лица, 
Комисията отвори Плик № 2 и всяка страница от същия беше подписана от трима нейни 
членове -  от г-жа Стефанова, г-жа Джелепова и г-жа Димова, както и от присъстващите 
представители на конкурентите -  г-жа Татяна Василева и г-жа Нели Драганова, а именно: 

Плик № 2 за участник „Уйкпрес” ООД съдържа:
1.Приложение № 10- Предложение за изпълнение на поръчката (техническа 
оферта)-10 страници;
2.Мостри -  4 стр.;

След това Комисията отвори Плик № 1 и оповести съдържащите се в него документи, 
както следва:

1. Приложение № 2 - Списък на документите, съдържащи се в офертата - 6 стр .;
2. Приложение № 1 -  Оферта за участие в открита процедура -  1 стр.;
3. Приложение № 3 - Административни сведения -  1 стр.; Заверена разпечатка от 

Търговския регистър -  1 стр.;
4. Заверено копие от Решение на СГС -  от 06.10.1994г. -  1 стр.;
5. Заверено копие от платежно нареждане -  за внесена гаранция за участие -  1 стр.;
6. Заверено копие от извлечение по Разплащателна сметка -  Уникредит Булбанк -  1 

стр.;
7. Приложение № 4 -  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП на Пламен Любенов Старев

-  2 стр.;
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8. Приложение № 5 -  декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП -  на Пламен Старев -  1 стр.;
9. Приложение № 6 -  Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП -  на Пламен Любенов 

Старев -  1 стр.;
10. Приложение № 7 -  Доказателства за технически възможности -  Справка -  

информация на изпълнените договори/услуги -  2 стр.;
11. Заверено копие на Референция, с Изх. № 1401311 от 19.02.2014г. от „Инсист 

Сервиз”АД -  1 стр.;
12. Заверено копие от Референция от БАН -  1 стр.;
13. Заверено копие от Приемо -  предавателен протокол -  2 стр.;
14. Декларация от 01.12.2014г. за подготовка на шесте работни семинара -  1 стр.;
15. Заверено копие от Приемо-предавателен протокол м/у ТУ- София и „Уйкпрес” 

ООД - стр.;
16. Декларация от 01.12.2014г., че екипът на „Уйкпрес” ще подготви два работни 

семинара -  1 стр.;
17. Приложение № 8 -  Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП на Пламен Любенов 

Старев -  1 стр.;
18. Приложение № 13 -  Декларация на Пламен Старев -  2 стр.;
19. Приложение № 15 -  Декларация за приемане условията в проекта на договор /чл.

56, ал. 1, т. 12 от ЗОП/ - 1 стр.;
20. Приложение № 6 -  Декларация за съгласие за участие като „Ръководител екип и 

Организатор № 1” -  на Пламен Старев -  1 стр.;
21. Приложение № 16 -  Декларация за съгласие за участие като „Организатор № 2” 

/резервен/ - на Николета Милчева Петкова - 1 стр.
22. Приложение № 16 -  Декларация за съгласие за участие като Експерт Предпечатна 

подготовка на Цветелина Георгиева Иванова -  1 стр.;
23. Приложение № 16 -  Декларация за участие като Дизайнер на Елена Патрикеева -  1 

стр.;
24. Приложение № 17 -  Професионална автобиография за позиция ръководител екип и 

организатор 1 -  на Пламен Старев -  2 стр.;
25. Заверено копие от Диплома за висше образование от СУ на Пламен Л. Георгиев -  1 

стр.;
26. Заверено копие от Трудова книжка - 3 стр.;
27. Приложение № 17 — Професионална автобиография за позиция Организатор № 2 

/резервен/ на Николета Петкова -  1 стр.;
28. Заверено копие от Диплома за висше образование от СУ на Николета Петкова -  1 

стр.;
29. Заверено копие от трудова книжка на Николета Петкова -  1 стр.;
30. Приложение № 17 -  Професионална автобиография за позиция „експерт 

предпечатна подготовка” -  на Цветелина Иванова -  2 стр.;
31. Заверено копие от Диплома за висше образование на Цветелина Иванова -  1 стр.;
32. Заверено копие от трудова книжка на Цветелина Иванова -  1 стр.;
33. Приложение № 17 -  Професионална автобиография за позиция „дизайнер” -  на 

Елена Патрикеева - 1 стр.;
34. Заверено копие от Диплома за висше образование -  на руски език -  на Елена 

Патрикеева -  1 стр.;
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35. Заверено копие на признание на дипломата на Елена Патрикеева от Министерство 
на народната просвета -  1 стр.;

36. Заверено копие от Трудова книжка № 800 на Елена Патрикеева -  4 стр.;
37. Приложение № 9 -  Декларация на Пламен Любенов Старев -  1 стр.;
38. Приложение № 20 -  Списък на експерти, пряко участващи в извършването на 

дейности по поръчката -  1 стр.;

XI. За участник „БенчМарк Груп” АД: Комисията провери за наличие на три 
самостоятелни непрозрачни и запечатани плика, трима от нейните членове -  г-жа 
Джелепова, г-жа Димова и г-жа Петрова подписаха Плик № 3 на деветия участник, който 
беше подписан и от г-жа Татяна Василева, и г-жа Нели Драганова, като присъстващи 
представители на конкурентни дружества. В присъствието на посочените по-горе лица, 
Комисията отвори Плик № 2 и всяка страница от същия беше подписана от трима нейни 
членове -  от г-жа Петрова, г-жа Джелепова и г-жа Димова, както и от присъстващите 
представители на конкурентите -  г-жа Татяна Василева и г-жа Нели Драганова, а именно:

Плик № 2 за участник „БенчМарк Груп” АД съдържа:
1. Приложение № 10 -  Предложение за изпълнение на поръчката /техническа

След това Комисията отвори Плик № 1 и оповести съдържащите се в него документи, както 
следва:

1. Приложение № 2 -  Списък на документите, съдържащи се в офертата -  2 стр.;
2. Приложение № 1 -  Оферта за участие в открита процедура по ЗОП - 2 стр.;
3. Приложение № 3 -  Административни сведения -  1 стр.;
4. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър -  1 стр.;
5. Платежно нареждане за платена гаранция -  1 стр.;
6. Заверено копие от отчет за финансовото състояние /баланс/ към 31.12.201 Зг. -  1 стр.;
7. Приложение № 7 -  Доказателства за техническите възможности -  Справка -  

информация на изпълнените договори/услуги -  2 стр.;
8. Заверено копие от Референция от община „Тетевен”, с Изх. № Реф. 54 от 

28.08.2014г.н -  1 стр.;
9. Заверено копие от Референция от Областна администрация -  Русе -  2 стр.;
10. Заверено копие от Референция с Изх. № 0104-19055 от 13.08.2014г. от Изпълнителна 

агенция „Главна инспекция по труда” -  2 стр.;
11. Заверено копие от Удостоверение за добро изпълнение от община „Върбица” -  2 стр.;
12. Приложение № 20 -  Списък на експерти, пряко участващи в извършването на 

дейности по поръчката -  1 стр.;
13. Приложение № 17 -  Професионална автобиография за позиция Дизайнер -  на 

Пламен Алексиев -  3 стр.;
14. Заверено копие от Уверение № 572/01.08.14г. на Пламен Славчев Алексиев -  1 стр.;
15. Заверено копие от Трудова книжка № 001 на Пламен Славчев Алексиев -  4 стр.;
16. Заверено копие от Референция -  с изх. № 169/13.11.2014г. -  2 стр.;
17. Приложение № 17 - Професионална автобиография за позиция експерт „предпечатна 

подготовка” -  на Деница Панайотова -  Христова -  6 стр.;

оферта/ - 21 стр.;
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18. Заверено копие от Удостоверение с изх. № 963 от 07.05.2012г. от УНСС на Деница 
Божидарова Панайотова -  1 стр.;

19. Заверено копие от Диплома за висше образование на Деница Панайотова -  4 стр.;
20. Заверено копие от Трудова книжка на Деница Панайотова -  3 стр.;
21. Заверено копие от служебна книжка № 584 от 01.09.2001г. на Деница Панайотова -  

Христова -  4 стр.;
22. Заверено копие от Референция от 10.11.2014г. на Деница Панайотова -  Христова от 

„БенчМарк Груп” АД -  2 стр.;
23. Заверено копие от Референция от 10.05.2014г. на Деница Панайотова -  Христова -  1 

стр.;
24. Заверено копие на Референция от Ноември 2013г. на Деница Панайотова -  Христова

-  1 стр.;
25. Приложение Ц 7 -  Професионална автобиография за позиция експерт „организатор” 

на Зорница Велинова- 3 стр.;
26. Заверено копие от Диплома за висше образование на Зорница Колева Велинова от

27. Заверено копие от Трудова книжка на Зорница Колева Велинова -  8 стр.;
28. Заверено копие на Референция на Зорница Колева Велинова от „Софарма” АД -  1 

стр.;
29. Заверено копие от Референция от 20.03.2012г. на Зорница Колева Велинова от 

„БенчМарк Финанс”АД -  1 стр.;
30. Заверено копие от Референция от 10.01.2014г. на Зорница Колева Велинова от 

„БенчМарк Груп” АД -  1 стр.;
31. Заверено копие от Препоръка на Зорница Велинова от „БенчМарк Груп” АД -  1 стр.;
32. Заверено копие от Длъжностна характеристика -  за длъжността „ръководител отдел 

„Маркетинг и реклама” в БенчМарк Груп Ад” -  2 стр.;
33. Приложение № 17 -  Професионална автобиография за позиция експерт

„организатор” /резервен/ - на Анна Ценова -  2 стр.;
34. Заверено копие от служебна бележка от СУ на Анна Станимирова Нинова , с изх. № 

41 от 16.10.201 Зг. -  1 стр.;
35. Заверено копие от Трудова книжка № 14 на Анна Станимирова Нинова -  5 стр.;
36. Заверено копие от Референция от април 2014г. на Анна Станимирова Нинова от 

„БенчМарк Груп” АД- 2 стр.;
37. Приложение № 16 -  Декларация за съгласие за участие като експерт на Пламен 

Славчев Алексиев - 1 стр.;
38. Приложение № 16 - Декларация за съгласие за участие като експерт на Деница

Божидарова Панайотова -  Христова -  1 стр.;
39. Приложение № 16 - Декларация за съгласие за участие като експерт на Зорница 

Колева Велинова -  1 стр.;
40. Приложение № 16 - Декларация за съгласие за участие като експерт на Анна 

Станимирова Ценова -  1 стр.;
41. Приложение № 4 -  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП на Деница Панайотова -  

Христова -  2 стр.;
42. Приложение № 4 -  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП на Владимир Иванов Велинов

У НСС - 4  стр.;

-  2 стр.;
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43. Приложение № 4 -  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП на Любомир Николев 
Бояджиев -  2 стр.;

44. Приложение № 13 -  Декларация на Деница Панайотова -  Христова -  3 стр.;
45. Приложение № 8 -  Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП -  на Деница Панайотова -  

Христова -  1 стр.;
46. Приложение № 5 -  Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП -  на Деница Панайотова -  

Христова -  1 стр.;
47. Приложение № 6 -  Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП на Деница Панайотова -  

Христова -  1 стр. ;
48. Приложение № 15 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор /чл.

56, ал. 1, т. 12 от ЗОП/ на Деница Панайотова -  Христова -  1 стр.;
49. Приложение № 14 - Проект на Договор -  11 стр.;

Комисията провери за съответствието на документите със списъка по чл. 56, ал. 1, т.

С това, на основание чл. 68, ал. 6 от ЗОП, приключи публичната част от заседанието 
на Комисията, която се оттегли за продължаване на работата си в закрито заседание. На 
закритото заседание се пристъпи към подробно разглеждане на представените документи в 
Плик № 1 -  „Документи за подбор” от всяка оферта /отново разглеждани по реда на
постъпване на офертите в деловодството на районната администрация/.

Плик No.l „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от 
Възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор 
на потенциалните участници, а именно:
1.1. Оферта на участника (оригинал) -  изготвена съгласно приложения образец 
(Приложение № 1);
1.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Приложение 
№ 2) (оригинал);
1.3. Административни сведения, изготвени по образеца и подписан от участника 
(Приложение № 3) (оригинал).
1.4. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност 
(заверени от участника копия):
а) Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен 
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице 
или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, указаните документи трябва да са издадени от 
компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в 
официален превод на български език.
б) Съдебно удостоверение за актуално състояние на участника /оригинал или заверено от 
участника копие/ - в случаите, когато не е представен F-ИК или когато участникът е 
юридическо лице с нестопанска цел. Чуждестранните юридически лица прилагат 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са 
установени.

14.
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Документът на чуждестранните лица се представя и в официален превод на 
български език. Ако участникът е обединение от юридически лица, което не е юридическо 
лице, документите се представят от всяко юридическо лице, включено в обединението. 
Документите по настоящата точка се представят в оригинал или в заверено от участника 
копие и следва да бъдат издадени не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата, посочена като 
краен срок за подаване на офертата.
В случай, че участник в поръчката е обединение, което не е юридичсско лице, се 
представя и нотариално заверено копие или оригинал от учредителния акт/договор за 
създаване на обединението. Когато обединението не е създадено само за целите на 
настоящата поръчка се представя и документ, с който участниците в обединението се 
съгласяват да участват в настоящата процедура.
1.5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер и форма съгласно 
раздел IV „Гаранции“ от настоящите указания (оригинал).
1.6. Справка-информация на изпълнените договори/ услуги (Приложение 7) придружена от: 
а) заверени с гриф „Вярно с оригинала” копия от доказателства за извършените услуги, 
които се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за услугите.
1.7. Подписан от участника списък с експертите (оригинал), които пряко ще участват в 
извършването на дейностите по поръчката (Приложение 20)
1.8. Декларация по чл. 47, ал. 9
1.9. Декларация за липса на потенциален конфликт на интереси с лица, работещи в СО 
район „Слатина”.
1.10. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на 
работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.
Попълва се декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП по образец (Приложение № 9).
Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в 
изпълнението на поръчката и да отговаря пропорционално на минималните изисквания на 
възложителя, на които отговаря и потенциалния участник, но съотносими към дела на 
участие в дейностите по поръчката.
1.11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - 
представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от 
представляващия участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 
упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 
лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното 
лице има право да подпише офертата и да представлява потенциалния участник в 
процедурата.
1.12. Декларация за приемане условията в проекта на договор (Приложение № 15)
1.13. Декларации за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.
55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2.
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При прегледа на документите от Плик № 1 -  „Документи за подбор” от офертите на 
участниците и съпоставянето им с изискванията и указанията на Възложителя по 
конкурсната документация, Комисията констатира следното:

I. Участникът „Мега Комюникейшън” ЕООД е представил всички от 
изискуемите от Възложителя документи в Плик № 1 -  „Документи за подбор”, съгласно 
посоченото в документацията, но от Комисията беше установено, че не са били изпълнени 
всички указания на Възложителя, а именно да бъде представен Проект на договор 
/Приложение № 14/, подписан от участника. В срок от 5 /пет/ работни дни от получаването 
на Протокола, с оглед по-нататъшното допускане до участие в процедурата, и на основание 
чл. 68, ал. 9, вр. ал. 8, вр. ал. 7, вр. ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, следва да 
бъде представен Проект на договор /Приложение № 14/, подписан от участника, в 
съответствие с установените от Възложителя изисквания в документацията.

II. Участникът „Пловдив тур” ООД не е представил всички изискуеми документи 
в Плик № 1, като беше установено, че липсват Приложение № 13, Приложение № 14 -  
Проект на договор, подписан от участника, и Приложение № 19. В срок от 5 /пет/ работни 
дни от получаването на Протокола, с оглед по-нататъшното допускане до участие в 
процедурата, и на основание чл. 68, ал. 9, вр. ал. 8, вр. ал. 7, вр. ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/, следва да ни бъдат представени: Приложение № 13, 
Приложение № 14 — Проект на договор, подписан от участника, и Приложение № 19, в 
съответствие с установените от Възложителя изисквания в документацията.

III. Участникът „Далет” ЕООД не е представил всички изискуеми документи, като 
липсват Договор -  проект, който следва да бъде надлежно приложен и подписан от 
участника, както и не е посочен резервен организатор. В срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаването на Протокола, с оглед по-нататъшното допускане до участие в процедурата, и 
на основание чл. 68, ал. 9, вр. ал. 8, вр. ал. 7, вр. ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
/ЗОП/, следва да ни бъдат представени: подписаният проектодоговор /Приложение № 14/, а 
също така и документи, свързани с избора на резервния организатор -  допълнен списък на 
експертите, декларации, автобиография и т.н. на същия, по начина по който са представени 
за останалите експерти, в съответствие с установените от Възложителя изисквания в 
документацията.

IV. Участникът „ЗИГЕЙТ” ООД беше отстранен от процедурата, на основание чл.
69, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 57, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗОП, поради което неговите документи 
не бяха разгледани.

V. Участникът „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД не е представил заверени копия 
от документите за регистрация, както и са налице съмнения относно наличието на изискуем
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стаж от 2 години по отношение на: Михаела Канарчева, Мая Мишева и Милена Михайлова, 
за което следва да бъдат представени надлежно заверени копия от съответни документи, 
доказващи наличния трудов стаж -  трудови/служебни книжки и др. в срок от 5 /пет/ работни 
дни от получаването на Протокола, с оглед по-нататъшното допускане до участие в 
процедурата, и на основание чл. 68, ал. 9, вр. ал. 8, вр. ал. 7, вр. ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/. Освен горепосочените, така и следва да се приложи и 
надлежно подписан Проект на договор /Приложение № 14/.

VI. Участникът „ТРИЕРА КОМУНИКЕЙШЪНС” ЕООД е представил всички 
изискуеми от Възложителя документи в Плик № 1 -  „Документи за подбор”, съгласно 
посоченото в документацията.

VII. Участникът “БГМАП” ООД е представил оригинално платежно нареждане, в 
което е посочена като внесена гаранция за участие в размер на 73, 57 лв. /седемдесет и три 
лева и петдесет и седем стотинки/ вместо в изискуемия размер на 73, 75 лв. /седемдесет и 
три лева и седемдесет и пет стотинки/, като според Комисията в конкретния случай е налице 
техническа грешка относно размера на внесената гаранция. Следва да се приложи Проект на 
договор /Приложение № 14/ в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на Протокола, с 
оглед по-нататъшното допускане до участие в процедурата, и на основание чл. 68, ал. 9, вр. 
ал. 8, вр. ал. 7, вр. ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, като същият трябва да 
бъде надлежно подписан от участника, в съответствие с установените от Възложителя 
изисквания в документацията.

VIII. Участникът „Уйкпрес” ООД не е представил Проект на договор /Приложение 
№ 14/, като същият трябва да бъде представен и надлежно подписан. Следва да се отбележи, 
че според копието от Диплома за висше образование от СУ на г-н Пламен Любенов, 
последният е с посочена фамилия „Георгиев” в споменатата диплома, а във всички останали 
документи фигурира с фамилия „Старев”. Останалите данни съвпадат. Комисията намира за 
необходимо участникът да представи доказателства за това обстоятелство -  съдебно 
удостоверение, че има промяна на името, респективно -  самото съдебно решение. 
Комисията указва на участника, че в срок от 5 /пет/ работни дни, с оглед по-нататъшното 
му допускане до участие в процедурата, и на основание чл. 68, ал. 9, вр. ал. 8, вр. ал. 7, вр. 
ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, следва да бъдат представени гореописаните 
документи.

IX. Участникът „БенчМарк Груп” АД е представил всички от изискуемите от 
Възложителя документи в Плик № 1 -  „Документи за подбор”, съгласно посоченото в 
документацията, но не е изпълнил всички указания на Възложителя, доколкото Проектът на 
договор не е подписан от участника. Същият следва да бъде надлежно подписан и 
представен в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на Протокола, с оглед по- 
нататъшното допускане до участие в процедурата, и на основание чл. 68, ал. 9, вр. ал. 8, вр. 
ал. 7, вр. ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, и в съответствие с установените 
от Възложителя изисквания в документацията.
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Комисията следва да уведоми участниците, като им изпрати копие от настоящия 
Протокол с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в 
Плик № 1, съгласно чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участниците имат възможност да представят 
съответните документи, в срок до 5 работни дни от получаването на Протокола. Комисията 
напомня на участниците, че нямат право да представят други документ, освен липсващите и 
тези за отстраняване на несъответствията, посочени в Протокола на Комисията.

След изтичане на горния срок, Комисията ще продължи своята работа по 
разглеждане и оценка на офертите, съгласно ЗОП.

На заседанието присъстват следните членове от редовния и резервния състав на 
комисията:

/ :
Председател: Емануела Петрова -  главен експерт в отдел ..ОКСДС”: / f t  / .  <f-£ /

У OU/

^  ' / 'п./ / е гСилва Джелепова -  зам. -  кмет , район „СлатинаН / _  L 2 3 / 'Т
Юлия Ангелова -  секретар на МКБППМН; / 0 - /  , , , Г
Антония Стефанова -  секретар на район „Слатина”; / П-/  * ; 1 7
Златина Димова -  юрисконсулт на район „СлатийЯ^/резервен член -  на.мястото на
Любомир Миладинов -  главен юрисконсулт, р-н „Красно село”/; ^  ̂

/  /  ^7

t
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